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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az EgyenlQ Bánásmódról és az EsélyegyenlQség ElQmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlQségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlQségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlQségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. ő.) EMMI rendelet 
rendelkezéseivel, Pusztadobos Község Önkormányzata EsélyegyenlQségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlQség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott EsélyegyenlQségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévQ 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az EsélyegyenlQségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az EsélyegyenlQségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 
Az EgyenlQ bánásmódról és az esélyegyenlQség elQmozdításáról szóló 2003. évi CXXV, Törvény 
63/A § értelmében a településeknek rendelkezni kell esélyegyenlQségi programmal, mely feltárja és 
elemzi a település esélyegyenlQségi problémáit, megkeresi a beavatkozási pontokat, és öt évre szóló 
intézkedési terv mentén határozza meg a teendQket azok kezelésére. 
Az esélyegyenlQségi program a feltétele annak, hogy a helyi önkormányzat bármely hazai vagy 
európai uniós támogatásban részesülhessen. 
Az esélyegyenlQségi program a településen feltárt esélyegyenlQségi problémákra reagál, és 
beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. A program része és az intézkedési terv alapja az a 
helyzetelemzés, mely képet ad a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, 
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetérQl. A helyzetelemzés során feltárt problémák 
komplex kezelése érdekében kell a beavatkozásokat megtervezni, lehetQséget adva a 
felülvizsgálatra, az esetleges változtatásokra. 
A program célja a törvénnyel megegyezQen annak biztosítása, hogy az élet valamennyi területén 
megelQzze a hátrányos megkülönböztetést és elQsegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak 
esélyegyenlQségét, különös tekintettel a kiemelten védett csoportokra, a romákra, a nQkre és a 
fogyatékos személyekre, ám a helyi sajátosságok alapján más társadalmi csoportokra is. 
A program elkészítéséhez szükséges esélyegyenlQségi helyzetelemzés célja az, hogy a 
rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján feltérképezze a települést az adott területen, és 
megállapítsa, hogy a településen élQ hátrányos helyzetű lakosság a teljes lakossághoz viszonyítva 
milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi 
mutatókkal rendelkezik és ezek alapján az adott település milyen esélyegyenlQtlenségi 
problémákkal küzd. 
Az intézkedési terv a településen állandóan, vagy hosszabb ideig élQ, hátrányos helyzetű csoportok 
helyzetének nyomon követését, valamint esélyegyenlQségének elQmozdítását szolgáló 
intézkedéseket tartalmaz. 
 

                                                             
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Az esélyegyenlQségi program célja, hogy Pusztadobos olyan településsé váljon, ahol senki nem 
tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai 
alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlQ bánásmód elve, valamint biztosított 
az egyenlQ hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az 
esélyegyenlQség és egyenlQ hozzáférés biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan 
támogató lépések megtételére van szükség, melyek az esélyegyenlQség elQmozdítását szolgálják. 

 

A település bemutatása 

 
Pusztadobos története 

 
Honfoglaló Qseink szálláshelye volt a terület, a község határában Qsi földvár maradványai 
találhatóak. 
Akárcsak a környezQ településeken, Pusztadoboson is találtak bronzkorból származó leletet. 
Községünkben a kúria építésekor került elQ a szintén ebbQl a korból származó, úgynevezett Jármy 
Elek-féle lelet. 

Településünk része volt a keleti gyepűnek, ami a támadásoktól védte az országot. A gyepűvonal 
QrzQi, a dobos foglalkozású gyepűQrök voltak a település alapítói. 

 Az okleveles adatok fényében sokszor nehezen különböztethetQ meg a "nagy" jelzQvel illetett 
másik Dobostól (vö. Nagydobos). 

Megléte a XIII. században már biztos. A határában lévQ földvár - mely a Kokoth nevet viselte – 
miatt lett az akkori neve Várasdobos.  A Kokodvár feltételezett helye Pusztadobostól 2,ő km-re, 
Nagydobos felé található. 

A települést a tatárjárás szinte teljesen elpusztította, de újra benépesült. Ezt követQen hamarosan 
vásártartási jogot kapott a település, amit a kedvezQ fekvési viszonyainak köszönhetett (Kelet-
nyugati kereskedelmi útvonalon). 

Az írásos dokumentumok már 1296-ban megemlítenek ezen a településen egy templomot, melyet 
Szent Márton tiszteletére szenteltek fel. 

"1296-ban a Hont-Pázmán nb. Kozma comes fiai osztoztak Dobos, Ópályi és Dég falvakon" - ez az 
adat kétségtelenül a mai Pusztadobos területére vonatkozik. Dég település késQbb nyom nélkül 
eltűnt, talán Pusztadobos határába olvadt be. Ez idQben, a XIV. században a Kállay család is 
birtokolta, de a XV-XVI. században inkább kisnemesi földesurai voltak. 

1594-9ő között, a török hadjáratok során a község újból elpusztult, szinte teljesen elnéptelenedett. 

1609-ben már puszta, késQbbi nevét is innen kapta. A XVII. században nagyobb részét Bay István 
és Vay Péter szerezte meg. A XVIII. században is az övék volt. A két földesúri család a XVIII. 
század vége felé népesítette be a maga részét. 

A XVIII-XIX. században lassú fejlQdés indul meg, felvidéki falvakból (fQként Homonna 
környékérQl) érkeznek szlovák telepesek. 

1805-ben említik elQször Puszta-Váras-Dobos néven. Az 1818-as évbQl maradt fenn a település 
pecsétje. Ez idQ tájt is csak 33Ő lakója volt. A község ekkor már a Jármy család birtoka volt. Az 
1870-es években a Jármy család kúriát építetett a településen. 
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1970-ben egyesítették a községet a szomszédos Nyírmadával, azonban 1990 óta Pusztadobos újra 
önálló település. 
  
Földrajzi megközelíthetőség 
 
Pusztadobos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északkeleti részén, a Baktalórántházai Kistérségben 
található. Szomszédjai közé tartozik Nyírmada, Vaja, Vitka és Nyírparasznya. 
A Nyírség és a Bereg tájegységek határán található, a megyeszékhelytQl, Nyíregyházától Ő0 km-re 
ÉK-re, az ukrán-magyar határtól 33 km-re DNY-ra, a 41-es számú fQút mellett. 
Pusztadobos területe 1Ő92 hektár, ebbQl belterület 22Ő hektár. A település fQként mezQgazdasági 
jellegű, lakói közül sokan foglalkoznak mezQgazdasággal. 
 
A legközelebbi városok: Nyírmada (3 km), Vaja (7 km), Vásárosnamény (11 km), Baktalórántháza (12 
km), . 
 
Infrastruktúra 
 
Településünk korszerű elektromos hálózattal és közvilágítással rendelkezik. Ki van építve a gáz-, az 
ivóvíz- és a szennyvíz hálózat. Telefon, internet és kábeltelevízió hozzáférés is van községünkben.  
A község útjainak hossza 10 km, ebbQl aszfaltos 6 km. 

A Ő1 számú fQút a község mellett húzódik, az M3-as autópálya 201ő-ig kiépül a község határában. 

A községben postahivatal, ABC áruház, négy kisebb élelmiszerbolt, presszó játékteremmel, 
virágbolt, több italbolt, gázcsere telep és számos társas vállalkozás, egyéni vállalkozó 
tevékenykedik. 

 
Demográfiai mutatók 
 

A település állandó népességének nemek szerinti korcsoportos megoszlása 2012. december 31-én 
 

 

(Forrás:  KSH, Települési statisztikai adatok) 

 

A lakosság nemek szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy 2012-ben a férfiak száma 
691, a nQké 773. Ez közelít az optimális települési populáció ő0-50 %-os megoszlási értékéhez, ami 
nem tükrözi a társadalom egészében egyébként napjainkban is megfigyelhetQ jelenséget, miszerint 
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kétszer annyi nQ van mint férfi. Ez utóbbi tendencia egyedül az idQsek korosztályánál figyelhetQ 
meg, mely azt engedi feltételezni, hogy a férfiak vonatkozásában a halandóság kétszer akkora 
mértékű, mint a nQk esetében ebben a korosztályban.      
 

Születések és halálozások száma ( természetes szaporodás ) a településen: 

 

 
                          ( Forrás: KSH ) 
 
 
Öregedési index a településen 
 
 

 
                          ( Forrás: KSH ) 
 
Az öregedési index azt mutatja, hogy 100 fQ 1Ő év alattira mennyi 6ő év felüli fQ jut. Látható, hogy 
2008-2012 közötti idQszakban ez az index 100 alatti, ami azt jelenti, hogy túlsúlyban vannak a 1Ő 
év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. 
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Pusztadobos település 2012. évi demográfiai adatainak áttekintése során összesítve megállapítható, 
hogy a település lakónépességének kor – és nemek szerinti megoszlása optimális értékeket mutat, 
stabil szerkezetű korfával jellemezhetQ. 
 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

Az esélyegyenlQség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 
legyen jó minQségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlQtlenséggel küzdQ emberek elQnyben 
részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nQ vagy férfi, egészséges vagy 
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 
 
Az Önkormányzat az esélyegyenlQségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen 
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlQséggel 
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek 
kidolgozásában az érdekelt civil szervezQdések is aktív szerepet játsszanak, elQsegítve ezzel a 
község lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a 
jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.  
 

Pusztadobos község állandó lakosainak száma 1464, ebbQl a férfiak száma 691 fQ, a nQké 773 fQ. 
Napjainkban a születések és a halálozások aránya változó. Vásárosnamény város közel található 
községünkhöz, vonzáskörzete nagy. A Vásárosnaményi Munkaügyi Központ Kirendeltsége és 
önkormányzatunk kifogástalan együttműködésének köszönhetQen évrQl-évre részt veszünk a kiírt 
közmunka pályázatokban. KiemelendQ a közmunkaprogramok közül a mezQgazdasági 
növénytermesztés, melyet a következQ években szeretnénk még jobban kibQvíteni.  
Az aktívkorúak ellátása alapján megállapított foglalkoztatást helyettesítQ támogatás összegében 
részesülQk mindegyike egyenlQ eséllyel jelentkezhet a közmunka programban való részvételre. Az 
arra rászorulóknak iskolai végzettségüknek megfelelQen próbál az önkormányzat munkát, és 
lehetQséget biztosítani 
 

Célok 
 

A Helyi EsélyegyenlQségi Program átfogó célja 
 
Az esélyegyenlQség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak 
jogszabályok által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt 
szolgálja, hogy minden állampolgárnak esélye legyen a jó minQségű közszolgáltatásokra, 
életminQségük javítását szolgáló feltételek biztosítására. 
 
Pusztadobos Község Önkormányzata az EsélyegyenlQségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja:  az egyenlQ bánásmód és az esélyegyenlQség biztosításának követelményét,  a közszolgáltatásokhoz történQ egyenlQ hozzáférés elvét,   a diszkriminációmentességet,   a szegregációmentességet,  a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket érintQ intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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Az esélyegyenlQség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az 
esélyegyenlQségi programnak a községben élQ hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik 
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és 
beruházások ellenére korlátozott marad a különbözQ területeken jelentkezQ hátrányaikat 
kompenzáló esélyegyenlQségi intézkedések nélkül.  
 
Pusztadobos Község Önkormányzata alapvetQ célja, hogy községünk olyan település legyen, ahol 
érvényesül az az elsQdleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlQnek kell tekinteni. 
Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, 
szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 
születési vagy egyéb helyzet szerint.  
 

A HEP helyzetelemzQ részének célja 
 
ElsQdleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlQségi szempontból fókuszban lévQ célcsoportokba tartozók számát, arányát 
és helyzetét a településen. Bemutatjuk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan a 
közszolgáltatásokhoz történQ hozzáférésük alakulását, ezen keresztül feltárjuk az egyes területeken 
jelentkezQ problémákat. Az adatok és következtetések alapján meghatározzuk a célcsoportok 
esélyegyenlQségét elQsegítQ feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az 
egyenlQ bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 
HEP Intézkedési Terv (IT) tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlQségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. Tartalmazza a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt, a helyi 
együttműködési rendszer bemutatását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd 
a megvalósítás, nyomon követés, ellenQrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét.  
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A Helyi EsélyegyenlQségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 
 
 
A helyi esélyegyenlQségi program elkészítését az egyenlQ bánásmódról és az esélyegyenlQség 
elQmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) elQírásai alapján végeztük. 
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  
 a helyi esélyegyenlQségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlQségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlQségi 
program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlQségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.ő.) 
EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 
 a foglalkoztatás elQsegítésérQl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 
 az egészségügyrQl szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelmérQl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 
 a nemzeti köznevelésrQl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

elQírásaira. 
 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
2012-ben a KépviselQ-testület elfogadta a 22/2012. ( XII.29. ) az egyes szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletét. A törvényi elQírásokon túl, a rendelet célja, hogy 
községünkben olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára , a hátrányos 
helyzetbQl adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások 
középpontjában a család áll.  
2012. - 2013. évi az esélyegyenlQségi célcsoportokat érintQ helyi rendeletek: 
- 16/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó                  szociális és gyermekjóléti 
ellátások igénybevétele során fizetendQ térítési díjakról      szóló ő/2011 (III.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
- 18./2012. (X.16.) önkormányzati rendelete A Bursa Hungarica FelsQoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
helyi szabályairól szóló  19/2011. (X.13.) rendelet    módosításáról 
- 22/2012. (XII.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 
- 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2012. (XII. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
- 2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a 2013. évi intézményi térítési díjakról  
- 1/2013. ( III. 01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérQl   

http://www.pusztadobos.hu/sites/default/files/16%202012.09.21.%20szem%C3%A9lyes%20gond.%20nyujt%C3%B3.doc
http://www.pusztadobos.hu/sites/default/files/16%202012.09.21.%20szem%C3%A9lyes%20gond.%20nyujt%C3%B3.doc
http://www.pusztadobos.hu/sites/default/files/16%202012.09.21.%20szem%C3%A9lyes%20gond.%20nyujt%C3%B3.doc
http://www.pusztadobos.hu/sites/default/files/18%202012.1015.%20Bursa%20rendelet.doc
http://www.pusztadobos.hu/sites/default/files/18%202012.1015.%20Bursa%20rendelet.doc
http://www.pusztadobos.hu/sites/default/files/22%2020121229.doc
http://www.pusztadobos.hu/sites/default/files/3%200314%202013.doc
http://www.pusztadobos.hu/sites/default/files/3%200314%202013.doc
http://www.pusztadobos.hu/sites/default/files/2%200314%202013.doc
http://www.pusztadobos.hu/sites/default/files/1%200301%202013.doc
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
 
A hazai és uniós pályázatokon való indulás egyik feltétele lesz a települések esélyegyenlQségi 
programjának megléte. A községi önkormányzat a továbbiakban is szeretné az állami és uniós 
forrásokat becsatornázni a település fejlesztésére, ezért elhatározta, hogy az egyenlQ bánásmódról és 
az esélyegyenlQség elQmozdításáról szóló törvény alapján ő évre szóló helyi esélyegyenlQségi 
programot fogadnak el, melyet két évente felülvizsgálnak. 
 
Helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumok, koncepciók, programok: 
- SzoIiális étkeztetés – szakmai program 

- Élelﾏezési szaHál┞zat 
- települési reﾐdezési ter┗ 

- gazdasági prograﾏ. 
 

2.2 A helyi esélyegyeﾐlőségi prograﾏ térségi, társulási kapIsolódásaiﾐak Heﾏutatása 

 

A Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás 200Ő. október 6-án jött létre. 
JogelQdje a Közép-Nyírségi Önkormányzati Fejlesztési Társulás volt, amelyet 2003-ban alapította 
Apagy, Baktalórántháza, BesenyQd, Gyulaháza, Laskod, Levelek, Magy, Nyíribrony, Nyírjákó, 
Nyírkarász, Nyírkércs, Nyírtass, Nyírtét, Ófehértó, Petneháza, Ramocsaháza, Rohod, és 
Szabolcsbáka települések önkormányzata, melyekhez az átalakulással egyidQben csatlakozott 
Nyírmada és Pusztadobos önkormányzata. 

A Társulás célja a kistérség általános felzárkóztatása a megyei illetve országos fejlettségi szintre, 
gazdasági, infrastrukturális, valamint társadalmi és kulturális fejlesztések átfogó koordinálása és 
szervezése. Ezen célok megvalósítása érdekében a társulás folyamatos kutató és elemzQ munkával 
megkísérli teljes körűen és összefüggéseiben is feltárni a térség természeti, gazdasági és társadalmi 
adottságait, a fejlQdés lehetQségeit, a legszükségesebb fejlesztési területek irányait. Mindezek 
keretében a Társulás tényfeltáró és helyzetelemzQ tanulmányokat, fejlesztési projekteket készít, 
illetve készíttet és a média útján széleskörű publicitást biztosít a térség értékeinek bemutatására 

Ezen Önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 87. §-a alapján megállapodnak szociális intézmény közös fenntartásában. A társulás neve: 
Szociális SegítQ Szolgálat Társulás. 

A társulás által ellátott feladat-és hatáskörök: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben foglalt családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzQrendszeres házi 
segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás és idQsek otthona, valamint a gyermekek védelmérQl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltaknak megfelelQ gyermekjóléti 
szolgáltatás és gyermekek átmeneti otthona biztosítására létrehozott intézmény eredményes és 
hatékony működtetése a  vonatkozó jogszabályok megtartásával.  

Településünkön ezen feladatok közül a házi segítségnyújtás valamint a jelzQrendszeres házi 
segítségnyújtás van jelen. 

200ő. május 31. napján alakult meg a Szociális Támogató, CsaládsegítQ és Gyermekjóléti 
Szolgálat. A CsaládsegítQ és Gyermekjóléti szolgáltatásokat ezen társuláson belül vannak jelen a 
településen.  



11 

 

 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait,  
szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és 
nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki. 
 
Pusztadobos község lakónépességének alakulása 2007-tQl kezdQdQen változó irányú. Községünk 
lakónépessége 2012-ben 1Ő0Ő fQ volt.  
 

                          

         ( Forrás: KSH ) 

                          
 
 
 
Vásárosnamény város közelségének ellenére is a vidéki-falusi életmód vonzó az emberek számára. 
Ezt mutatja a belföldi vándorlások számának változása is. 
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ン. A ﾏél┞szegéﾐ┞ségHeﾐ élők és a roﾏák hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége 

A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a 
szegénységben élQk, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek 
következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetQségekbQl mind a tanulás, mind a 
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik 
ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan 
mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 
helyzetű térségekben élQket. A romák nagy többsége, mintegy ő-600 ezren (összlétszámuk a 
becslések alapján kb. 7ő0 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák 
felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános 
küzdelemtQl, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától. „A romák esetében jellemzQ 
az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is legkedvezQtlenebb helyzetben 
lévQkhöz tartoznak.  
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
A szegénység számos társadalmi tényezQ által meghatározott, összetett jelenség, okai között 
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 
 
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevQ része származik a pénzbeli juttatások 
rendszereibQl. 
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elQ az alacsony iskolai végzettségűek, a 
megváltozott munkaképességűek és a romák.   
 
Pusztadobos községben az aktívkorúak nagy százaléka regisztrált álláskeresQ, és az adatgyűjtés 
alapján megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresQk száma a 2008-as évtQl napjainkig 
növekvQ tendenciát mutat.   
 
Az önkormányzat és a Vásárosnaményi Járási Munkaügyi Központ Kirendeltsége jó kapcsolatának 
köszönhetQen a közmunkaprogram pályázatokba a regisztrált álláskeresQk több mint 1/2-ét tudják 
bevonni.  MunkalehetQség hiányában a foglalkoztatottak aránya kevés, a lakosság nagy hányada 
QstermelQként a mezQgazdasági munkából biztosítja megélhetését. 
 
A roma családokra jellemzQ a 3 illetve több gyermekes családi szerkezet. A férfiak és a nQk 
iskolázottsága alacsony, a gyerekek többsége óvodába, illetve általános iskolásba jár, néhány gyerek 
a vásárosnaményi és baktalórántházai szakiskolák, kevesen a nyíregyházi iskolák tanulói. Mindezek 
következményeként a szülQk többsége regisztrált álláskeresQ. Számukra az egyetlen lehetQség az 
önkormányzat által felkínált közmunkaprogramban való részvétel. Szakképzettség hiányában a 
családok többsége segélybQl, illetve a minimálbér összegébQl él. 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 
önkormányzat a foglalkoztatás elQsegítésérQl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemzQ 
foglalkoztatottságot, munkaerQ-piaci lehetQségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak 
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bemutatásával, a különbözQ korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést 
összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idQsebb, nyugdíj elQtt álló 
korosztályok, a gyermekvállalást követQen a munkaerQpiacra visszatérQ nQk, valamint a 
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 1ő–2Ő éves korosztály 
munkaerQ-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását fQként az oktatási, képzési idQ 
meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentQsen megnQtt az iskola befejezése utáni 
munkahelykeresés ideje is. A pályakezdQ fiatalok elhelyezkedését elsQsorban a munkalehetQségek 
száma, a nem megfelelQ szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség 
befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerQpiac elvárásai 
ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különbözQ személyes 
kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 

 
A KSH adatai alapján. 2012.-ben településünkön a munkanélküliek létszáma 201 fQ (2011. év 
adata: 1ő7 fQ) volt. A férfiak munkanélküliségi rátája az aktív korú lakossághoz viszonyítva az 
elQzQ évhez képest 3,1, a nQké ő,2 százalékponttal nQtt.  
 

 
   (Forrás: KSH) 
 
A TeIR adatszolgáltatás alapján a nyilvántartott álláskeresQk száma 2008-tól napjainkig 
összességében változó. 

 

ン.ヲ.ヲ. száﾏú táHlázat - Regisztrált ﾏuﾐkaﾐélküliek száﾏa korIsoport szeriﾐt 

    2008 2009 2010 2011 2012 

ﾐ┞ilváﾐtartott álláskeresők száﾏa összeseﾐ fő 214 201 250 157 201 

ヲヰ é┗es és fiatalaHH 
fő 9 6 14 9 5 

% 4,2% 3,0% 5,6% 5,7% 2,5% 

21-ヲヵ é┗  fő 18 21 30 22 32 
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% 8,4% 10,4% 12,0% 14,0% 15,9% 

26-ンヰ é┗ 
fő 24 25 24 16 21 

% 11,2% 12,4% 9,6% 10,2% 10,4% 

31-ンヵ é┗ 
fő 40 35 39 17 14 

% 18,7% 17,4% 15,6% 10,8% 7,0% 

36-ヴヰ é┗ 
fő 37 31 34 24 35 

% 17,3% 15,4% 13,6% 15,3% 17,4% 

41-ヴヵ é┗ 
fő 22 18 28 22 29 

% 10,3% 9,0% 11,2% 14,0% 14,4% 

46-ヵヰ é┗ 
fő 34 34 34 19 18 

% 15,9% 16,9% 13,6% 12,1% 9,0% 

51-ヵヵ év 
fő 22 21 31 15 28 

% 10,3% 10,4% 12,4% 9,6% 13,9% 

56-ヶヰ é┗ 
fő 8 10 15 12 16 

% 3,7% 5,0% 6,0% 7,6% 8,0% 

ヶヱ é┗ felett 
fő 0 0 1 1 3 

% 0,0% 0,0% 0,4% 0,6% 1,5% 

 

(Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal) 
 

A tartós munkanélküliek száma szintén csökkenQ tendenciát mutat, és megfigyelhetQ, hogy ezen 
belül a nQk és férfiak aránya megoszlik. 
 

 
 
További probléma még a GYES-rQl visszatérQ nQk helyzete, akik a regisztrációt követQ 180 napig 

semmilyen ellátásban nem részesülnek. 
 
Ugyanez vetQdik fel a pályakezdQ álláskeresQk esetében is, akiknek a munkaügyi központ 36ő nap 

idQtartamban együttműködési kötelezettséget ír elQ.  
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 
A regisztrált álláskeresQk többsége alacsony iskolai végzettségű, akiknek a közmunkaprogramon 

kívül szinte lehetetlen az elhelyezkedés. A magasabb iskolai végzettségűek (középiskola, fQiskola) 
kilátásai jobbak, hamarabb állást találnak, igaz gyakran a megye határán kívül.  

 

 
(Forrás: KSH) 
 

c) közfoglalkoztatás 

 

2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely 
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését a Pusztadobos Község 
Önkormányzata látta ( látja) el. A munkaügyi, bérszámfejtési feladatokat a Magyar Államkincstár 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Igazgatósága végezte (végzi).  

 

Közfoglalkoztatásban alkalmazottak száma a vizsgált idQszakban növekedett. 2012-ben 120-an 
dolgoztak közfoglalkoztatásban, ez a gazdaságilag aktív népesség kb. 12%-a. A roma 



16 

 

munkanélkülieket a közmunkaprogramokban tudják alkalmazni, ahol mezQgazdasági, téli 
értékteremtQ, belvíz-elvezetési munkálatokon dolgoznak.  

 

 
 
A becsült adatok szerint a keresQ lakosság nagyobb része minimálbérért dolgozik. A munkaügyi 

központ számos eszközzel – átképzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, 
közfoglalkoztatás támogatása – igyekszik az álláskeresQket visszavezetni a munka világába. A 
foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű csoportok a gazdasági válság 
következményeként egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerQpiacról, egyre nagyobb számban 
kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb 
esélyét. 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ Vásárosnaményi kirendeltsége fogadja az 
álláskeresQket, a nem nyilvántartott munkát keresQket.  Minden esetben elsQdleges szempont, hogy 
az ügyintézQk az ügyfelek részére megfelelQ állásokat keresnek és ajánlanak fel.  A Kirendeltség a 
munkaerQ-piaci képzések lebonyolításában, a képzési lehetQségek felkutatásában, a pályaválasztási 
tevékenységben az intézményi és a piaci képzQkkel tart fenn kapcsolatokat. Ebben a munkáltatók is 
részt vesznek, amennyiben az igényeik alapján munkaviszonyban állók, vagy felvételre kerülQk 
elQzetes képzéseit igénylik.  
 
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Településünkön a fiatalok foglalkoztatására alig van lehetQség. A Munkaügyi központon keresztül 
tájékoztatjuk az oktatásból kikerülQ fiatalok képzésének lehetQségeirQl. 2013. – ban elQször kaptunk 
lehetőséget arra, hogy diákmunkában a tanulói jogviszonyban lévő fiatalok kipróbálhassák 
magukat a munka világában. 

 
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 
foglalkoztatási programok) 
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FelnQtt szakképzéshez történQ hozzáférést a település lakosai legközelebb Vásárosnaményban 
érthetnek el. 

 A település együttműködik még a térség szociális és más intézményeivel a konkrét feladatoknak 
megfelelQen, pl. családsegítQ szolgálatok. A térségi munkaerQ-piaci programok és munkaerQ-piaci 
szolgáltatások terén kevés az aktív civil szervezet. A településen a nyilvántartott álláskeresQk száma 
magas.  
 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 
 
Az Önkormányzat saját fenntartású intézményeiben történQ foglalkoztatásra alig van lehetQség. 
Ezen célcsoport helyben történQ foglalkoztatási lehetQsége a közfoglalkoztatásban való részvétel. 
Közfoglalkoztatásban elsQsorban az vehet részt, aki foglalkoztatást helyettesítQ támogatásban 
részesül.  
 
Az iskolázatlan, tartós munkanélküli emberek esélye még a támogatott foglalkoztatásban is igen 
alacsony. Ehhez hozzájárul az is, hogy életüket sajátos normák szerint élik, meg kell tanítani Qket 
arra is, hogy a másodlagos munkaerQpiacon megjelenjenek.  
 
A közfoglalkoztatásban elsQsorban a mélyszegénységben élQk vesznek részt, ez azt jelenti, hogy 
számukra igen jelentQs a rendszeres foglalkoztatási lehetQség.  Az önkormányzatnak törekednie 
kell, hogy foglalkoztatóként maga is közvetlenül növelje a romák foglalkoztatási arányát, pl. azáltal, 
hogy intézményeikben (polgármesteri hivatal, szociális-, egészségügyi és más intézmények) roma 
szakképzett és nem szakképzett munkaerQt alkalmaz, és ennek kialakítására együttműködési 
megállapodást köt a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal, vagy roma civil szervezettel.  
 

 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A munkaügyi központ rendszeresen tájékoztatja önkormányzatunkat a képzési lehetQségekrQl. 

Településünkön az IKSZT épületében biztosított az ingyenes internet hozzáférés, ahol a nap 
bármely idQszakában tájékozódhat az álláskeresQ a lehetQségeirQl.  

A pályakezdQ álláskeresQk nyilvántartásáról folyamatos adatszolgáltatást biztosít a 
Vásárosnaményi Munkaügyi Központ Kirendeltsége.  

Pusztadobos Község Önkormányzata a közmunka programokba az álláskeresQk nagy százalékát 
próbálja bevonni, mindenkinek megadja a lehetQséget az elhelyezkedésre, hátrányos 
megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nincs jelen. 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 
 

Az aktívkorúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a 
bérpótló juttatás, amelynek feltételei több helyen is átalakultak. AlapvetQ módosítás, hogy a 
bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, míg a rendelkezésre állási 
támogatást csak kétévente kellett. A két felülvizsgálat között eltelt idQben minden támogatottnak 
legalább 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a 
felülvizsgálatkor. Erre lehetQsége van több módon. Nyílt munkaerQpiacon folytat 
keresQtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát 
folytat, munkaerQ-piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, vagy 
közfoglalkoztatásban vesz részt. Az önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való 
jogosultság egyéb feltételeként írja elQ, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a 
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lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket 
teljesítse. 
 

 
 
 
 
Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki az őő. életévét 
betöltötte, vagy aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, feltételeknek megfelel, (pl 
mentális állapota miatt mentesítést kap), vagy 1Ő év alatti gyermeket nevel és a településen nincs 
biztosítva a gyermek napközbeni ellátása. A rendszeres szociális segély 90%-ban fedezett ellátási 
forma, a bérpótló juttatás csak 80%-ban.  
A nyilvántartott álláskeresQk száma negyedéves bontásban 2009-ig nQtt, 2010-tQl fokozatosan 
csökken. A segélyben részesülQk aránya ugyanezt a tendenciát követi. 2011. évben, a 
jogszabályváltozást követQen az álláskeresési járadékra jogosultak száma szintén csökkent.  

 
 

 

Községünkben az aktívkorú személyek részére megállapított támogatás az önkormányzati 
rendeletben foglaltak alapján (lakókörnyezet, stb.) megszüntetett határozat nem volt. 
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ン.ヴ Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáIió 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 
fellelhetQ elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítQ támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 
vonatkozó egyéb jellemzQket, elsQsorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 

Pusztadobos Község összes lakásállománya 2011-ben 515 lakott lakás volt. 
A lakások közművesítésére minden utcában adott a lehetQség, bár a családok nehéz anyagi 

helyzete miatt a komfortosítást megoldani nem minden esetben tudják. 
Néhány lakásban a család alacsony jövedelmi viszonyai miatt a közszolgáltatás (villany, gáz) 

kikapcsolásra került. A családok elQrefizetQs mérQóra felszereltetésével igyekeznek megelQzni a 
hasonló eseteket. 

Községünkben a lakosság rászoruló rétegét normatív lakásfenntartási támogatásban részesítjük. E 
támogatásban részesítettek száma a 2008-as évtQl folyamatos növekedést mutat. 

 

 
 

a)-b)  Hérlakás-álloﾏáﾐ┞, szoIiális lakhatás 

 

Az öﾐkorﾏáﾐ┞zat Hérlakás, illet┗e szoIiális lakásálloﾏáﾐﾐ┞al ﾐeﾏ reﾐdelkezik.   
 

c) eg┞éH lakásIélra haszﾐált ﾐeﾏ lakásIélú iﾐgatlaﾐok 

 

A település ﾐeﾏ reﾐdelkezik lakásIélra haszﾐált ﾐeﾏ lakásIélú iﾐgatlaﾐﾐal. 
 

dぶ elégteleﾐ lakhatási körülﾏéﾐ┞ek, veszél┞eztetett hel┞zetek, hajléktalaﾐság 

 

KözségüﾐkHeﾐ hajléktalaﾐ szeﾏél┞ ﾐeﾏ él. Az elégteleﾐ lakhatási körülﾏéﾐ┞ekről, ┗eszél┞eztetett 
hel┞zetekről a ン.ヵ. poﾐt foglalkozik. 

 

e) lakhatást segítő táﾏogatások 

 

Az Önkormányzatnak a lakásfenntartási támogatáson túl nem áll módjában egyéb lakhatási, elsQ 
lakáshoz jutó támogatást nyújtani. 

 
f) eladósodottság 
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Az elmúlt két évben a CsaládsegítQ Szolgálatnál működQ háztartási adósságkezelési szolgáltatás 
igénybevétele iránt az utóbbi években egyre nagyobb igény jelentkezett. De sajnos ez a szolgáltatás 
megszűnt, és jelenleg az önkormányzat végzi el ezt a feladatot.  A mai gazdasági helyzetben egyre 
több család egyáltalán nem vagy csak idQszakosan tudja számláit kiegyenlíteni. A munkanélküliség, 
túlzott eladósodás, helytelen életvitel növeli a közüzemi szolgáltatásokból való kizárás, ezzel együtt 
a tartós szegénység kockázatát, ami hosszútávon kirekesztettséghez vezethet.  
 

g) lakhatás eg┞éH jelleﾏzői: külterületekeﾐ és ﾐeﾏ lakóövezetHeﾐ elhel┞ezkedő lakások, ﾏiﾐőségi 
közszolgáltatásokhoz, közﾏűszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés Heﾏutatása 

 

A településeﾐ ﾐiﾐIs külterületeﾐ és lakóö┗ezetHeﾐ elhel┞ezkedő lakás.  
 

ン.ヵ Telepek, szegregátuﾏok hel┞zete 

 

a) a telep/szegregátuﾏ ﾏiﾐt lakókörﾐ┞ezet jelleﾏzői ふkiterjedtsége, területi elhel┞ezkedése, ﾏegközelíthetősége, 
lakásálloﾏáﾐ┞áﾐak állapota, közﾏűellátottsága, közszolgáltatásokhoz ┗aló hozzáférés lehetőségei, eg┞éH 
körﾐ┞ezet-egészségüg┞i jelleﾏzői stH.ぶ 
 
 
Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezQk és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezQk 
aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint ő0%. Az általános tapasztalatok alapján 
elmondható, hogy ezen területeken az alacsony státuszú mélyszegénységben élQ és roma népesség 
koncentrációja igen magas, éppen ezért a szegregátumok meghatározásának egyik elsQdleges célja 
az ilyen jellegű területek lehatárolása. 
 
Községünk összlakosságának egy része roma lakosság, a családok nagy része életvitelszerűen a 
József A. utcán valamint a Virág utcán él. Az utcán a telkek közművesítettek, a víz, villany, gáz és 
csatornahálózat kiépített. Az említett utcák szilárd útburkolattal nem rendelkeznek, így az esQs, 
valamint a téli idQszakban nehezen megközelíthetQek az ott található lakások. Az itt élQ lakosság 
túlnyomórészt középkorú, a családokban jellemzQ a 3-6, illetve több gyerek. A segélyben 
részesülQk száma az itt élQk 9ő%-a, a szülQk alacsony iskolázottsága és jövedelmi helyzete miatt a 
gyerekek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek. 
A szegregátumokban az alacsony komfortfokozatú/komfort nélküli lakások aránya nagyon magas.  
 
 

b) a telepeﾐ/szegregátuﾏokHaﾐ élők száﾏa, társadalﾏi proHléﾏák szeﾏpoﾐtjáHól főHH jelleﾏzői ふpl. életkori 
ﾏegoszlás, foglalkoztatottsági hel┞zet, segél┞ezettek, hátráﾐ┞os, halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os hel┞zetű g┞erﾏekek 
aráﾐ┞a, stb.) 

 

A roma lakosság nagyobb része alacsony komfortfokozatú/leginkább komfort nélküli lakásokban, 
rossz műszaki állapotú házakban élnek. A másik veszélyeztetQ tényezQ a közüzemi szolgáltatások 
hiánya, kikapcsolt szolgáltatások, amelyeket nem tudnak pótolni, valamint a zsúfoltság pl. ő0m2 es 
lakásban több generáció 12-1ő ember él. Nem ritka ezeknek a hátrányoknak az együttes 
elQfordulása, ami hosszú távon behozhatatlan hátrányt jelent fQleg a legsérülékenyebb 0-3 éves 
korosztály számára.  
 
A szegregátumok környezet-egészségügyi helyzet nagyon rossz.  
A telepeken nincsenek közösségi terek – hiányoznak a sportolásra alkalmas zöldfelületek, nincs 
játszótér, közösségi ház. A szegregátumban lévQ házak 90%-a komfortfokozat nélküli.  A 



21 

 

szegregátumban a két utca nem szilárd burkolatú, járda sincs kiépítve. A tömegközlekedés elérhetQ 
a szegregátumokban.  
 
A szegregátumok lakásállományának fizikai állapota, az itt élQk számának folyamatos növekedése, 
nagyobb mértékű beavatkozásokat tesz szükségessé a településen. A roma lakosság egészségi 
állapota nagyon kedvezQtlen egészségügyi mutatókkal jellemezhetQ. A rizikófaktorok közül a 
dohányzás, a magas vérnyomás, valamint táplálkozási problémák, és a prevenció hiánya 
egyértelmű-en az egészségi állapotot befolyásoló tényezQnek bizonyulnak. A roma anyák jóval 
nagyobb aránya dohányzik, illetve szenved rendszeres környezeti dohányfüst-ártalmat várandóssága 
alatt, mint ez a többségi társadalomban jellemzQ.     
 
Tapasztalatok szerint a romák nagy része az ingyenes egészségügyi ellátást sokkal ritkábban – vagy 
egyszer sem – veszi igénybe. Ez gyakran a rossz anyagi és szociális körülményekbQl adódik: nincs 
módjukban elutazni, elmenni a szűrQvizsgálatokra, nem tudják megfizetni a gyógyszereket, stb. A 
mélyszegénységben élQ családok elsQdleges szempontja nem az egészségük megQrzése vagy a 
betegségek megelQzése, hanem sokkal lényegesebb az elemi mindennapi létfenntartás. 
 
Pusztadoboson a szegregált területen élQk a működQ szolgáltatások feltételrendszere alapján 
hozzáférnek mind az egészségügyi, mind a szociális intézmények alapellátásaihoz, azonban a 
gyakorlatban nem minden rászorult veszi igénybe azokat.  
 
Szükséges megteremteni az egészségügyi alap- és szakellátásban való teljesebb részvétel 
lehetQségét a szegregált, leromlott területen élQk számára, szűrési, megelQzési és egészséges 
kialakításával.  
A helyi civil szervezetek, cigány kisebbségi önkormányzat, a védQnQ és a körzeti orvos 
együttműködésében növelni szükséges a tájékoztató fórumok számát a szűrQvizsgálatok 
fontosságáról.  
Külön ki kell emelni az aktív szociális munka jelentQségét, a gyermekjóléti és családsegítQ 
szolgálatok munkáját, mely felkészíti a szegregátumban élQket a már meglévQ programokhoz való 
kapcsolódásra és a helyi társadalomba való integrálódásra, azonban az eredményesség fokozásához 
az e területen tevékenykedQk humán erQforrása kapacitásának bQvítése szükséges, civil szervezetek 
bevonásával, támogatásával.  
 
Szükséges lenne olyan szocializációs programok bevezetése, amelyek az itt élQk felzárkóztatását, 
izolációjuk oldását célozza (önsegítQ csoportok működtetése, képzések beindítása, munkanélküli 
tanácsadások, speciális adósságcsökkentQ programok szervezése, fiatalok hétvégi elfoglaltságának – 
sport, életmód-tanácsadás – megszervezése, stb.)     

 

c) szegregáIió┗al ┗eszél┞eztetett területek, a lakosság területi átreﾐdeződéséﾐek fol┞aﾏatai 
 

Településünkön a fQút mentén két utca van szegregált területben. A veszélyeztetett területek 
esetében a beavatkozásoknak a terület szegregáltsági fokának növekedését kell megakadályozniuk. 
Ugyanakkor a beavatkozások következményeként a település más területein, illetve más, környezQ 
településeken (pl. városkörnyéki falvak) nem nQhet az alacsony státuszú népesség koncentráció ja, 
és nem alakulhatnak ki új szegregátumok. 
 
ン.ヶ Egészségüg┞i és szoIiális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

KötelezQ jellegű népegészségügyi szűrések már nem léteznek. A behívóleveles szűrések ajánlottak. 
KötelezQen elrendelt szűrQvizsgálat járványügyi indokkal lehetséges, ezek nem tartoznak a 
népegészségügyi szűrések közé. 
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Az egészségügyi mutatók viszonylag pontos képet adnak a település egészségügyi helyzetérQl. 
Mind a méhnyakrák-, mind az emlQszűréseken alacsony a felnQtt nQk részvételi aránya. A 
szervezett központi szűrQvizsgálatokon a helyi romák kis arányban vesznek részt. A kötelezQ 
védQoltásokból senki sem maradt ki.  
A helyi önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a helyi 
társadalom egészségtudatos attitűdjének formálásában közvetlenül nem vállal szerepet.  
 
Pusztadobos községben háziorvosi szolgálat működik, a településen jelenleg helyettes védQnQ heti 
rendszerességgel látogatja a kisgyermekes családokat.  
A szakrendelést és a kórházi ellátást Vásárosnaményban, Fehérgyarmaton, illetve Baktalórántházán 
tudják igénybe venni az arra rászorultak.  
A lakosság idQsebb rétege igénybe tudja venni a Baktalórántházai Kistérségi Társulás valamint a 
Református Egyház fenntartása alá tartozó házi segítségnyújtás szolgáltatását.  
 
Az idQsebbek, és az arra rászorulók közgyógyellátási igazolványt igényelhetnek. 

év közg┞óg┞ellátási igazolváﾐﾐ┞al reﾐdelkezők száﾏa 

2008 57 

2009 61 

2010 70 

2011 68 

2012 8 

 

 

 

a) az egészségüg┞i alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
A község kiépítette a jogszabályi elQírásoknak megfelelQen az egészségügyi alap- és szakellátást, 

amelyek ellátási körzete lefedi a település egészét. Szolgáltatásai valamennyi lakos számára 
hozzáférhetQk. Pusztadobos teleülésén a következQ egészségügyi alapszolgáltatások érhetQek el: 
háziorvosi szolgálat, iskolaorvosi szolgálat, védQnQi szolgálat, gyermekvédelem,. Központilag  
Baktalórántházához  (20km) tartozik a járó beteg szakellátás. 

 
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 
 

A népegészségügyi, koragyermekkori kötelezQ szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára 
biztosított, az egészségügyi ellátórendszeren keresztül mindenki igénybe veheti. egészségügyi 
ellátórendszeren keresztül mindenki igénybe veheti. Óvodai szűrés évente kétszer van, az 
iskolaorvosi ellátás keretében minden évben és osztályban végeznek szűrQvizsgálatot, rendszeres 
egészségügyi ellenQrzés is. Fogászati szűrést az iskola-egészségügyi feladatok közt a fogorvos látja 
el az oktatási intézmények keretein belül.. Az iskolafogászati rendelésen szinte minden tanuló 
megjelenik szűrQvizsgálaton. A gyermekorvos a korosztályi sajátosságokhoz alkalmazkodva 
rendszeresen végez az életkorhoz kötött szűrQvizsgálatokat. A védQnQk aktívan részt vesznek az 
óvodai, iskolai egészségügyi feladatok ellátásában. ElQkészítik a szűrQvizsgálatokat, az 
iskoláskorúaknál az érzékszervi méréseket végzik, az oktatási intézményekben az egészségügyi 
ismeretterjesztés szinte teljesen az Q feladatuk. A prevenciós és szűrQprogramok több éve tervszerű 
keretek közt folynak a városban, civil szervezetek, a közoktatási intézmények, a szociális 
szolgáltatások különbözQ területein. A programok az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták 
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kialakítását célozzák, a diákok, a speciális, és a magas kockázatú célcsoportokra és a lakosság 
körében egyaránt. 
 

c) fejlesztő és rehaHilitáIiós ellátáshoz való hozzáférés 

 

Az orvos - egészségügyi rehabilitációs ellátásokhoz – a település lakosságának az egészségügyi 
ellátórendszeren keresztül biztosított a hozzáférés. A gyermekek esetében a Gyermekjóléti 
Szolgálat a gyermek testi, és lelki egészségének, családban történQ nevelkedésének elQsegítését, a 
veszélyeztetettségének megelQzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését észlelQ- és 
jelzQrendszert működtet, koordinál. A észlelQ-jelzQrendszer szakágazatokon átívelQen , az 
információk és lehetséges ágazati megoldások integrálására, komplex kezelésére törekszik. Az 
hálózatban együttműködik a védQnQkkel és gyermekorvosokkal, rendQrséggel, ügyészséggel-
bírósággal, pártfogó felügyelQi szolgálattal, CsaládsegítQ Szolgálattal, Nevelési Oktatási 
Intézményekkel-(iskola, óvoda). 
A gyermekjóléti és családsegítQ szolgáltatásokat igénybe vevQk száma az elmúlt évek során 
fokozatosan nQ. A családok anyagi helyzetének romlása, lakhatási körülményeik bizonytalansága, 
mentális, családi, szociális problémák, egymást erQsítQ, együttes megjelenését idézik elQ. A 
leszakadó rétegek létszámnövekedésének megállításához a helyi társadalom összefogására, a 
lakosság, a civil szervezetek, a közintézmények együttműködésére van szükség.  
 
d) közétkeztetésHeﾐ az egészséges táplálkozás szeﾏpoﾐtjaiﾐak ﾏegjeleﾐése 

 

Az önkormányzat minden köznevelési intézményben ( iskola, óvoda ) valamint a szociális étkezést 
igénybevevQk részére is  megszervezi a közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály 
egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A szolgáltatók minQségi és mennyiségi ellenQrzése 
folyamatos, szakember bevonásával történik.  
 

e) sportprograﾏokhoz való hozzáférés  

 

Helyileg kialakított ifjúsági focicsapat működik. Ösztönözni szükséges az egészséges, mozgás-
gazdag életmód kialakítását az ifjúság körében, melynek keretében szükséges a fizikai aktivitást 
lehetQvé tevQ környezet megteremtése. Támogatni kell az egészséges, mozgás-gazdag életmódot 
népszerűsítQ kampányokat. 

 

f) szeﾏél┞es goﾐdoskodást ﾐ┞újtó szoIiális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ biztosítja a város minden állampolgára számára az egyenlQ esélyű hozzáférést.  
Az intézmény a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex 
segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybevevQk önálló életvitelének és készségének 
megQrzéséhez, erQsítéséhez, önkéntesek és segítQ közösségek bevonásához, valamint ellátja a 
kliensek jogainak fokozott védelmét.  
 
E tevékenységeket a következQ szociális alapszolgáltatásokon keresztül biztosítja: házi 
segítségnyújtás, jelzQrendszeres házi segítségnyújtás. A kliensek segítséget kapnak az anyagi 
problémákkal kapcsolatos ügyintézésekben, a lelki-mentális diszfunkciók, egészségkárosodás 
következményeként felmerülQ problémák, családi-kapcsolati zavarok, foglalkoztatási problémák 
enyhítésében. 
 
g) hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHöztetés, az eg┞eﾐlő Háﾐásﾏód követelﾏéﾐ┞éﾐek ﾏegsértése a szolgáltatások 
ﾐ┞újtásakor 
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Hátrányos megkülönböztetésrQl, az egyenlQ bánásmód követelményének megsértésérQl a szolgáltatások 
nyújtásakor az önkormányzat felé nem volt bejelentett eset.  

 

h) pozitív diszkriﾏiﾐáIió ふhátráﾐ┞koﾏpeﾐzáló juttatások, szolgáltatásokぶ a szoIiális és az egészségüg┞i 
ellátóreﾐdszer kereteiﾐ Helül 

 

A településen a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül a következQ juttatások és 
szolgáltatások vannak:   
- Ápolási díjban részesítettek 
 

 
 

- Közg┞óg┞ellátási igazol┗áﾐﾐ┞al reﾐdelkezők 

 

 
 

ン.Α Közösségi viszoﾐ┞ok, hel┞i közélet Heﾏutatása 

 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati 
intézmények, a templomok, a civil szervezetek.  
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A község lakosságának egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminQségének javítását úgy 
lehet biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlQdés, illetve a gazdaság, társadalom és 
környezet problémáit együtt kezeljük. 

Pusztadobos községben sajnos elég régóta nem volt nagyszabású rendezvény. Az Általános Iskola 
valamint az Óvoda természetesen minden évben megrendezi házon belül az anyák napját, farsangot,  
mikulásnapot, és a nemzeti ünnepekrQl is megemlékeznek.  

A közmeghallgatás minden év decemberében kerül megrendezésre, ahol az önkormányzat 
vezetQsége tájékoztatja a falu lakosságát a tárgyévben végzett munkájáról. Interpelláció keretében 
keressük a települést érintQ problémák megoldására irányuló közös utat.  

Nagyon szeretnénk legalább évente egy alkalommal falunapot tartani, ahol a község apraja-nagyja 
egész napos programsorozat aktív részvevQje lehet. 
 

a) közösségi élet szíﾐterei, fóruﾏai 
 

A településen a minden korcsoportot érintQ közösségi éltet legmeghatározóbb színtere az IKSZT 
(Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ). Ezt szívesen látogatják a településen élQ emberek.  
 

b) közösségi eg┞üttélés jelleﾏzői ふpl. etﾐikai koﾐfliktusok és kezelésükぶ 
 

Általánosságban elmondható, hogy az emberek társadalmi együttélése azért lehetséges, mert nagy 
többségük alkalmazkodik az adott társadalomban elfogadott normákhoz, viselkedési szabályokhoz. 
Sokféle normarendszer él egymás mellett a társadalomban, így Pusztadoboson is. Vannak jogi 
normák, amelyeknek megtartásáról az állam végsQ esetben kényszerrel gondoskodik, illetve 
amelyeknek megszegését kényszereszközökkel oldja meg. Vannak erkölcsi, vallási szabályok, 
higiéniás normák, stb., amelyeknek megszegését a társadalom tagjai többé-kevésbé egyöntetű és 
erQs rosszallással, megvetéssel büntetik. Vannak szokások, illemszabályok, divatszabályok, 
amelyeknek büntetése a társadalom többi tagjai részérQl megnyilvánuló erQsebb-enyhébb 
helytelenítés. Beszélhetünk egy-egy nemzeti kisebbség, vallási csoport, társadalmi réteg 
szubkultúrájáról. Ha a szubkultúrában szereplQ viselkedési norma ellentétben áll a helyi 
társadalomban uralkodó, elfogadott normáktól, akkor az egyén dilemma elQtt áll: mely normákat 
kövesse és melyektQl térjen el, hogyan viselkedjen a számára elfogadhatatlan viselkedési normákat 
képviselQkkel szemben? A devianciához - az adott társadalomban elfogadott normáktól eltérQ 
viselkedésekhez - pl. a bűnözQ, alkoholizáló, kábítószer-fogyasztó, lelki beteg, stb 
polgártársainkhoz történQ viszonyulás - komoly erQpróba a szűkebb és tágabb közösségek 
együttélésben.  
 
Az utóbbi idQben, a lakosság megváltozott anyagi helyzete, a bekövetkezett gazdasági válság, az 
elszegényedés hozzájárult a tulajdon elleni bűncselekmények terjedéséhez. Ezért szükséges e 
jogsértések visszaszorítása, hiszen a lakosság szubjektív biztonságérzetét ezek az apróbbnak tűnQ, 
de mégis nagy számban elQforduló (61 eset) cselekmények nagymértékben negatív irányba 
befolyásolják, emiatt szükséges az elkövetQkkel szembeni gyorsabb eljárás lefolytatása, gyorsabb 
szankcionálás, mely mind visszatartó erQként szolgálhat. A jogszabály szigorodása, a szabálysértési 
Qrizet, az elzárás lehetQsége eltérítheti az esetleges elkövetQt szándékától.  
 
A település közbiztonságának javítása érdekében kiemelkedQ szerepe van a PolgárQrségnek, akik 
önállóan, illetve a rendQrökkel közösen közbiztonsági célú járQr-, illetve jelzQ-figyelQ szolgálatokat 
látnak el. Az etnikai konfliktusok jelen vannak a falusi élet hétköznapjaiban a lakosság szintjén, 
mindezekrQl tudomást csak a bejelentések alapján lehet szerezni. A RendQrségi beszámolóból csak 
következtetni lehet ezek mértékére.  
 
Amennyiben a településen elQfordul rasszista indítékból elkövetett támadás, vagy olyan társadalmi 
csoportok közötti konfliktus, amelynek vélelmezhetQen etnikai dimenziója is van, az önkormányzat 



26 

 

felelQssége, hogy hatékonyan fellépjen az ilyen konfliktusok és jogsértések megelQzése érdekében.  
 
A bűnözés visszaszorításában, megelQzésében hosszú távon kulcsszerepe van a gyermek- és 
ifjúságvédelmi tevékenységnek, melynek gerincét a hivatásos rendQrök által, alapfokú és középfokú 
oktatási intézményekben, osztályfQnöki órákon végzett oktató-nevelQ munka adja. Célja a fiatalok 
elkövetQvé, áldozattá válásának elkerülése. 

 

c) hel┞i közösségi szolidaritás ﾏegﾐ┞ilváﾐulásai ふadoﾏáﾐ┞ozás, öﾐkéﾐtes ﾏuﾐka stH.ぶ 
 
Egy életképes társadalom nem mondhat le az öngondoskodásról, ugyanakkor szereplQi nemcsak 
önmagukért, hanem nehezebb helyzetben lévQ embertársaikért is felelQsek.  
Pusztadoboson, mint az országban általában, karácsony környékén erQsödik fel a szolidaritás és 
felelQsség érzete az emberekben, amikor alapítványok, egyházak az emberek tudatát rávilágítják e 
területre. 

 
Szükséges a település lakossága körében az önkéntes munka megismertetése, elismertetése, 
ösztönzés az ilyen jellegű tevékenységre és az abban való részt vétel feltételeinek megteremtése 
 

ン.Β A roﾏa ﾐeﾏzetiségi öﾐkorﾏáﾐ┞zat IélIsoportokkal kapIsolatos esél┞eg┞eﾐlőségi tevékeﾐ┞sége, 
partﾐersége a települési öﾐkorﾏáﾐ┞zattal 
 

Nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy Pusztadoboson hány fQ vallja magát roma 
kisebbséghez tartozónak. A községben Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. 
 
A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé 
tartoznak. A roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük társadalmi és fizikai 
értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken, lakáskörülményeik 
rosszabbak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerQ-piaci esélyeik többtízszer alacsonyabbak 
a nem romákénál, egészségügyi helyzetük rossz. Az országos tapasztalatok községi jelenlétét a 
nemzetiségi önkormányzat is megerQsíti. Tapasztalataink szerint körükben a rizikófaktorok közül a 
dohányzás, a magas vérnyomás, valamint táplálkozási problémák, és a prevenció hiánya 
egyértelműen az egészségi állapotot befolyásoló tényezQnek bizonyulnak, a romák nagy része az 
ingyenes egészségügyi ellátást sokkal ritkábban veszik igénybe.  
 

Az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
működési feltételeit biztosítja, támogatja a pályázati tevékenységeiben. 
 

ン.Γ Következtetések: proHléﾏák Heazoﾐosítása, fejlesztési lehetőségek ﾏeghatározása. 
 
A szegénység az elszegényedés folyamatának felszínre kerülQ problémái között a lakosság 
munkaerQ-piaci helyzete, a munkanélküliségbQl eredQ problémák, illetve a lakhatással összefüggQ 
problémák, a hátralékok felhalmozódása a lakossági adósságállomány folytonos újratermelQdése 
szerepel. 
 

A ﾏél┞szegéﾐ┞ségHeﾐ élők és a roﾏák hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége ┗izsgálata soráﾐ településüﾐköﾐ 

 

Heazoﾐosított proHléﾏák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

AlaIsoﾐ┞ iskolázottság 

- Oktatás, to┗áHHképzés, roﾏa ﾐépesség 
iskolázottságáﾐak ja┗ítása 

- ﾏagasaHH iskolai ┗égzettség 
ﾏegszerzéséﾐek ösztöﾐzése 
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- mentor programok 

A ﾏél┞szegéﾐ┞ségHeﾐ élők és a roﾏák hel┞zeté┗el 
kapIsolatHaﾐ ﾐeﾏ állﾐak reﾐdelkezésre ﾏegfelelő 
adatok 

- adatg┞űjtés 

- adateleﾏzés 

- a proHléﾏák eleﾏzése, feltárása 

A szegénység oka és következménye a tartós 
munkanélküliség, számuk nem csökken.  

- Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 
- Egyéb helyi foglalkoztatási lehetQségek 

felkutatása. 
A roma népesség hátrányos helyzete több, 
egymással szorosan összefüggQ társadalmi, 
gazdasági probléma eredQje. Csak a több 
problématerületre az oktatás, foglalkoztatás, 
szociális és egészségügyi területre egyszerre 
koncentráló, átfogó problémakezelési 
megoldások, komplex programok vezethetnek 
eredményre. 

- Pályázati források kihasználása egy 
teljes körű szociális, képzési, 
foglalkoztatási projekt 
megvalósításához. 

- Közösségi szociális munka szervezése.  
 

Lakókörﾐ┞ezet, kertek reﾐdHetétele, tisztáﾐtartása - Hel┞i öﾐkorﾏáﾐ┞zati szolgáltatások 

Egészségüg┞i szolgáltatás Hiztosítása - Szűrő┗izsgálatokra ┗aló eljutás Hiztosítása 

- Házior┗osi reﾐdelő hel┞iség Hiztosítása 

 

 

4. A g┞erﾏekek hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége, g┞erﾏekszegéﾐ┞ség 

 

 

4.1. A g┞erﾏekek hel┞zetéﾐek általáﾐos jelleﾏzői ふpl. g┞erﾏekek száﾏa, aráﾐ┞a, életkori ﾏegoszlása, 
deﾏográfiai treﾐdek stH.ぶ 
 
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 
nevelésében, megfelelQ támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.  A helyi 
rendszer további jellemzQje, hogy a veszélyeztetettség megelQzését szolgálja. A megelQzQ 
tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelQdési és sport intézményhálózaton 
keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok 
együttműködésén alapul. Községünkben a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek.  
 

A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedQ intézkedéseket igényel. Az 
egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülQ 
intézkedéseket kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az 
esélyek javításában. A szegénységben vagy szegénység kockázatával élQ gyermekek sajátos 
csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelQ családok helyzete az 
átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelQ családok 
esetében figyelhetQ meg.   

 

a) veszél┞eztetett és védeleﾏHe vett, hátráﾐ┞os hel┞zetű, illetve halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os hel┞zetű g┞erﾏekek, 
valaﾏiﾐt fog┞atékossággal élő g┞erﾏekek száﾏa és aráﾐ┞a, egészségüg┞i, szoIiális, lakhatási hel┞zete   

 

Pusztadobos községben a gyermekek száma a teljes lakosság kb. 29 %-a. Az adatgyűjtés során 
megállapíthatjuk, hogy ez a létszám az utóbbi években növekedést mutat.  

Önkormányzatunk különleges figyelemmel kíséri ezen réteg életét, mindennapjait és a 
lehetQségeihez mérten igyekszik könnyebbé tenni életüket. 
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A jogszabályok keretein belül az arra jogosult gyerekek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek, melynek következtében biztosítva van intézményi étkeztetésük, ill. 
ingyenes tankönyvük. Mindemellett évente két alkalommal – augusztusban és novemberben – 
pénzbeli, illetve utalvány formájában támogatásban részesülnek. 

Településünkön társulás keretében működik a gyermekjóléti szolgálat, amelynek ügyintézQje napi 
kapcsolatban áll a gyermekekkel, illetve törvényes képviselQikkel. 

Az egészségügyi ellátás terén a háziorvosi szolgálat mellett működik a védQnQi szolgálat, melynek 
feladatait helyettes védQnQ látja el. 

FQ probléma a gyermekek rendszeres iskolába járásának hiánya, melyrQl önkormányzatunk az 
intézményvezetQ információja alapján értesül. A szülQkkel való kapcsolatfelvétel útján próbál az 
önkormányzat a meglévQ problémára megoldást keresni. 

Bár jellemzQ a szülQk alacsony iskolai végzettsége – van eset, ahol a nyolc általános iskolai 
osztály sincs meg – az önkormányzat megpróbál ráhatással lenni arra a tényre, hogy a gyerekeik 
amennyiben mód és lehetQség van rá legalább a középfokú végzettséget szerezzék meg. 

 

 
 

 

a) rendszeres g┞erﾏek┗édelﾏi ked┗ezﾏéﾐ┞Heﾐ részesítettek száﾏa 

 
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedQ intézkedéseket igényel. Az 
egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülQ 
intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek 
javításában. A szegénységben vagy szegénység kockázatával élQ gyermekek sajátos csoportját 
alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelQ családok helyzete az átlagosnál 
sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelQ családok esetében 
figyelhetQ meg.   
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c) g┞erﾏek jogáﾐ járó hel┞i juttatásokHaﾐ részesülők száﾏa, aráﾐ┞a 

 

G┞erﾏek jogáﾐ járó hel┞i juttatás nincs a településen. 
 

d) ked┗ezﾏéﾐ┞es iskolai étkeztetésHeﾐ részesülők száﾏa, aráﾐ┞a 

 

ヴ.ヱ.ン. száﾏú táHlázat – Kedvezﾏéﾐ┞es óvodai - iskolai juttatásokHaﾐ részesülők száﾏa 

év 

 Ingyenes 

étkezésHeﾐ 
résztvevők száﾏa 

óvoda 

Ingyenes 

étkezésHeﾐ 
résztvevők száﾏa 

iskola 1-8. 

évfol┞aﾏ 

ヵヰ százalékos ﾏértékű 
kedvezﾏéﾐ┞es 

étkezésre jogosultak 
száﾏa ヱ-ヱン. évfol┞aﾏ 

 Ingyenes 

taﾐköﾐ┞v-

ellátásHaﾐ 
részesülők 

száﾏa 

Óvodáztatási 
táﾏogatásHaﾐ 

részesülők 
száﾏa  

N┞ári 
étkeztetésHeﾐ 

részesülők 
száﾏa 

2008 159 99 0 99 0 0 

2009 177 115 0 115 0 0 

2010 188 131 0 131 0 0 

2011 209 149 0 149 66 150 

2012 190 133 9 133 77 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatok 

 
A településen a kedvezményes iskolai étkeztetésben részt vevQk aránya közel 100%-os, mivel 
nagyon sok a hátrányos helyzetű család.  
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e) ﾏag┞ar állaﾏpolgársággal ﾐeﾏ reﾐdelkező g┞erﾏekek száﾏa, aráﾐ┞a 

 

A magyar állampolgársággal nem rendelkezQ gyermekek az önkormányzati adatok alapján nincs a 
településen. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörﾐ┞ezetHeﾐ élő g┞erﾏekek hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége 

 

A szegregátumokban a becslések alapján kb. 130 gyermek él. A gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülQ családok közt a háromgyermekes családok döntQ többsége, míg a négy és több gyermekes 
családok teljes egészében roma kisebbség tagjai. Szüleik többségében munkanélküliek és alacsony 
iskolai végzettségűek. Ezek a gyermekek mélyszegénységben élnek.  
 
Nehéz lakhatási körülmények adottak számukra. A roma lakosság nagyobb része alacsony 
komfortfokozatú, leginkább komfort nélküli lakásokban, rossz műszaki állapotú házakban élnek. A 
másik veszélyeztetQ tényezQ a közüzemi szolgáltatások hiánya, kikapcsolt szolgáltatások, 
amelyeket nem tudnak pótolni, valamint a zsúfoltság pl. ő0m2-es lakásban több generáció, 12-15 
ember él. Nem ritka ezeknek a hátrányoknak az együttes elQfordulása, ami hosszú távon 
behozhatatlan hátrányt jelent fQleg a legsérülékenyebb 0-3 éves korosztály számára.  
 
A gyermekek lakókörnyezetétQl messze esik az iskola, a telepeken kulturált szórakozási lehetQség 
nincs, sportolási lehetQség nincs. A lakókörnyezet koszos, elhanyagolt, szemetes, egészségtelen. 
A roma gyermekek számára az egészségügyi-, a szociális-, a közoktatási szolgáltatásokhoz való 
egyenlQ esélyű hozzáférés biztosított. Egészségfejlesztési, sport-, szabadidQs és szünidQs 
programokhoz való hozzáférés esélyegyelQsége csak a nem fizetQs szolgáltatások esetére áll fenn, a 
fizetQs programok számukra nem elérhetQek. 
 

 ヴ.ン A hátráﾐ┞os, illetve halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os hel┞zetű, valaﾏiﾐt fog┞atékossággal élő g┞erﾏekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes a 
gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer működésérQl szóló beszámoló adatait 
és tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettség okait, egy-egy gyermek, fiatal több 
szempontból is érintett lehet, a veszélyeztetettségi tényezQk halmozottan jelentkeznek.  

 

A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a 
tendencia, hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó: 
Szociális helyzet: A szociális helyzetbQl adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét 
foglalta magába.   
A család szétesése: Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a 
gyermek mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka a válás a 
gyermek számára veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiségfejlQdésben rendellenességeket, 
zavarokat eredményezhetnek.  

A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya: Az elhanyagolás is bántalmazás (egészségügyi-, 
oktatási elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A gyanújelek, tünetek 
jelentkezhetnek testi, viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.   
A család életmódja: A családi élet súlyosabb veszélyeztetQ ártalmait jelenti a deviáns viselkedési 
formák jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnözQ családi környezet.  

A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: A gyakorlatban is érzékelhetQ a mentálisan 
sérült gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés jellemzQ hibái - 
következetlenség, szigor és kényeztetés eltúlzása, követelések hiánya a gyermek felé, vagy 
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ellenkezQ esetben: a gyermek képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenQrzés, 
odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak. 
 
A gyermekek egészséges fejlQdésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 
élQ gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelQ mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért 
nagy jelentQségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történQ közétkeztetés. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülQ óvodás és általános iskolás gyermek 
térítésmentesen étkezhetnek. Ehhez csatlakozik az önkormányzati támogatás. 
 

CsaládsegítQ Szolgálat Pusztadoboson 

A szolgálat gyermekvédelmi, szociális és mentálhigiénés munkát végez a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint. 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémával küzdQ, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylQ 
személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetQ okok megelQzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint 
az életvezetési képesség megQrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

A CsaládsegítQ Szolgálat tevékenységét tekintve koordinátor funkciót is betölt. A család és a krízishelyzetben lévQ 
személy érdekében koordinálja azokat a szakembereket, ill. azok munkáját, akik segítenek a probléma 
megoldásában. 

Működésének lényege, hogy a segítség akkor érkezzen, amikor a problémák még kezelhetQek, megoldhatóak 
lokálisan az adott lakóhelyen. Ebben nagy hangsúly helyezQdik a prevenciós tevékenységekre, melyekkel 
megakadályozható a problémák kialakulása. 

A preventív feladatok mellett a CsaládsegítQ Szolgálat szervezési-, szolgáltatási-és gondozási feladatokat is végez. A 
hatékony munka megvalósulását a CsaládsegítQ Szolgálat a szociális munka eszközeinek felhasználásával (segítQ 
beszélgetés, egyéni és csoportos estkezelés, közösségi szociális munka) kívánja elQsegíteni. 

   
a) védőﾐői ellátás jelleﾏzői ふpl. a védőﾐő által ellátott települések száﾏa, eg┞ védőﾐőre jutott ellátott, 

Hetöltetleﾐ státuszokぶ 
 

A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított a védQnQi hálózaton keresztül. 
Településünkön a védQnQi álláshelyek száma 1. Az egy védQnQre jutó gyermekek száma 2009-tQl 
folyamatosan növekszik. 
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A védQnQk családlátogatásaik során a várandós kismamák, gyermekes anyukák fordulnak 
problémáikkal. Nagyon sokszor elég egy megerQsítQ beszélgetés ahhoz, hogy problémájukkal 
orvoshoz forduljanak. Az iskoláskorúaknál az érzékszervi méréseket és egészségügyi 
ismeretterjesztést végeznek.  

 

b) g┞erﾏekorvosi ellátás jelleﾏzői ふpl. házi g┞erﾏekorvoshoz, g┞erﾏek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, 
Hetöltetleﾐ házi g┞erﾏekorvosi pra┝isok száﾏaぶ 
 

Településüﾐköﾐ külöﾐ házi g┞erﾏekor┗osi szolgálat ﾐeﾏ ﾏűködik. 
 

c) 0–Α éves korúak speIiális ふegészségüg┞i-szoIiális-oktatásiぶ ellátási igéﾐ┞eire ふpl. korai fejlesztésre, 
rehaHilitáIióraぶ voﾐatkozó adatok 

 

Az óvodában és az általános iskolában elvégezhetQ fejlesztések helyben történnek. 
 

d) g┞erﾏekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti alapellátás társulási formában biztosított, helyi ügyintézQ segítségével. 
 

e) g┞erﾏekvédeleﾏ 

 

A gyermekjóléti alapellátás társulási formában biztosított, helyi ügyintézQ segítségével. 

A településen polgárQrség működik. A polgárQr mozgalom fQ iránya a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelQzés, ezen 
belül különösen fontos a vagyonvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, 
valamint a közlekedés biztonsága és a társadalmi feladatok megvalósításában való közreműködés. A polgárQr 
figyelQ-jelzQ szolgálatot végez.  

f) krízishel┞zetHeﾐ igéﾐ┞He vehető szolgáltatások 

 
Az önkormányzat Szociális rendelete alapján a polgármester azonnali segítséget tud nyújtani. 
 

g) egészségfejlesztési, sport-, szaHadidős és szüﾐidős prograﾏokhoz való hozzáférés 

 

A településen a sport és szabadidQs programok mindenki számára elérhetQk. Gondozott 
sportpályával rendelkezik a település valamint a tanév ideje alatt új, jól felszerelt tornacsarnokban 
mozoghatnak a gyerekek.  
 

h) g┞erﾏekétkeztetés ふiﾐtézﾏéﾐ┞i, hétvégi, szüﾐideiぶ iﾐg┞eﾐes taﾐköﾐ┞v 

 
A gyermekétkeztetés az iskolai konyhán keresztül biztosított. Ingyenes tankönyv ellátásban a 
tanulók közel  100 %-a részesül. 
 
i) hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHöztetés, az eg┞eﾐlő Háﾐásﾏód követelﾏéﾐ┞éﾐek ﾏegsértése a szolgáltatások 
ﾐ┞újtásakor járási, öﾐkorﾏáﾐ┞zati adat, Iivil érdekképviselők észrevételei   

 

Hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHöztetésről, az eg┞eﾐlő Háﾐásﾏód kö┗etelﾏéﾐ┞éﾐek ﾏegsértéséről a szolgáltatások 
ﾐ┞újtásakor az öﾐkorﾏáﾐ┞zat felé ﾐeﾏ érkezett Hejeleﾐtés. 

 

j) pozitív diszkriﾏiﾐáIió ふhátráﾐ┞koﾏpeﾐzáló juttatások, szolgáltatásokぶ az ellátóreﾐdszerek kereteiﾐ Helül 
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Iskola tej és alma biztosítása valamennyi gyermek részére. 
 
ヴ.ヴ A kieﾏelt fig┞elﾏet igéﾐ┞lő g┞erﾏekek/taﾐulók, valaﾏiﾐt fog┞atékossággal élő g┞erekek közoktatási 
lehetőségei és esél┞eg┞eﾐlősége 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülQ által önkéntesen 
benyújtott nyilatkozat alapján történik. A HHH gyerekek száma a 2012-es évben intézményi 
szintekre bontva: óvodákban 44 fQ, általános iskolákban 9Ő fQ, középiskolában 19 fQ A HHH 
gyermekek száma az elmúlt ő évet figyelembe véve 2012-ben a legalacsonyabb. A létszám 
csökkenésének egyik tetten érhetQ oka a 8. osztályosok iskolából való távozása mellett az a 
sajnálatos tény, hogy a szülQ az egyik feltételnek (8 osztálynál nem magasabb végzettség) megfelel 
ugyan, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt azonban nem hosszabbítja meg, vagy jövedelme 
meghaladja a meghosszabbításhoz szükséges szintet, ennél fogva a gyermek ideiglenesen vagy 
véglegesen kikerül a kategóriából.  

 

a) a hátráﾐ┞os, illet┗e halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os hel┞zetű, ┗alaﾏiﾐt sajátos ﾐe┗elési igéﾐ┞ű és Heilleszkedési, taﾐulási, 
ﾏagatartási ﾐehézséggel küzdő g┞erﾏekek/taﾐulók ó┗odai, iskolai ellátása 

 

Az óvoda illetve általános iskola a jogszabályi elQírások betartása mellett, a feladatellátást 
biztosítja. 

 
b) a közﾐeveléshez kapIsolódó kiegészítő szolgáltatások ふpl. iskolára/óvodára jutó g┞óg┞pedagógusok, 

iskolapsziIhológusok száﾏa stH.ぶ 
 

Társulási szinten biztosított, szükség szerinti órában. 
 
c) hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHöztetés és jogelleﾐes elkülöﾐítés az oktatás, képzés területéﾐ, az iﾐtézﾏéﾐ┞ek között és 

az eg┞es iﾐtézﾏéﾐ┞ekeﾐ Helüli szegregáIiós  
 

Hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHöztetés és jogelleﾐes elkülöﾐítés az oktatás, képzés területéﾐ, az iﾐtézﾏéﾐ┞ek között és az 
eg┞es iﾐtézﾏéﾐ┞ekeﾐ Helül ﾐiﾐIs a településeﾐ. 

 

d) az iﾐtézﾏéﾐ┞ek között a taﾐulók iskolai eredﾏéﾐ┞ességéHeﾐ, az oktatás hatékoﾐ┞ságáHaﾐ ﾏutatkozó 
eltérések 

 

Egy általános iskola látja el a feladatot. Az országos mérési eredmények alapján az azonos 
lakosságszámú településekhez viszonyítva jó az eredmény. 

 

e) pozití┗ diszkriﾏiﾐáIió ふhátráﾐ┞koﾏpeﾐzáló juttatások, szolgáltatásokぶ 

 

A hátrányos helyzetű gyermekek kiránduláson, tanulmányi versenyeken való részvételük is 
biztosított.  
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ヴ.ヵ Következtetések: proHléﾏák Heazoﾐosítása, fejlesztési lehetőségek ﾏeghatározása. 
 

A gyerekek hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége ┗izsgálata soráﾐ településüﾐköﾐ 

 

Heazoﾐosított proHléﾏák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Ke┗és szakeﾏHer, ﾐeﾏ ﾏegfelelő 
ﾏuﾐkakörülﾏéﾐ┞ek 

Muﾐkakörülﾏéﾐ┞ek ja┗ítása, eszközHeszerzés, 
fejlesztő hel┞iségek Hiztosítása, utazó szolgálat 
ﾏűködtetése 

Magas a hátráﾐ┞os és halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os 
hel┞zetű g┞erﾏekek aráﾐ┞a 

Korai fejlesztés, felzárkóztatás, életkörülﾏéﾐ┞ek 
ja┗ításáﾐak elősegítése 

Ke┗és a g┞erﾏekekkel foglalkozó szakeﾏHer, ha van 

is reﾐdkí┗ül leterhelt 
SzakeﾏHer létszáﾏ Hő┗ítése, to┗áHHképzések 

szer┗ezése hel┞Heﾐ, azoﾐ ┗aló rész┗étel táﾏogatása 

N┞ári felüg┞elet ﾏegoldása az iskoláHaﾐ, ó┗odáHaﾐ N┞ári táHorok, erdei iskolák szer┗ezése 

Reﾐdszeres iskoláHa járás hiáﾐ┞a G┞erﾏekjóléti szolgálat, g┞áﾏüg┞ eg┞üttﾏűködése 

Szeﾐ┗edél┞Hetegségek Iskola, ó┗oda ┗ezetéséﾐek tájékoztatása 

Pre┗eﾐIiós előadások szer┗ezése 

G┞erﾏekHűﾐözés Körzeti ﾏegHízottal ┗aló eg┞üttﾏűködés 

 

 

 

ヵ. A ﾐők hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége 

 

 

ヵ.ヱ A ﾐők gazdasági szerepe és esél┞eg┞eﾐlősége 

 

Pusztadobos Község állandó népességszámának több mint ő0%-a nQ a 2012. december 31-ei 
állapotnak megfelelQen. A nQk százalékos arányában a legnagyobb eltérés a 6ő év feletti lakosság 
számában mutatkozik a férfiak számához képest. 

Az aktívkorúak közül a nyilvántartott álláskeresQk körében a 2008-as évtQl a nQk száma lassú 
ütemben, de növekedést mutat. 

év  

15-ヶヴ év közötti lakóﾐépesség ふfőぶ ﾐ┞ilváﾐtartott álláskeresők száﾏa ふfőぶ 

ﾐő férfi összeseﾐ ﾐő férfi összeseﾐ 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 483 443 926 102 21,1% 112 25,3% 214 23,1% 

2009 360 483 843 88 24,4% 123 25,5% 211 25,0% 

2010 478 456 934 123 25,7% 127 27,9% 250 26,8% 

2011 480 466 946 82 17,1% 75 16,1% 157 16,6% 

2012 488 479 967 109 22,3% 92 19,2% 201 20,8% 

 
A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg: 
a település összlakosságszámának 53 %-a nQ (773 fQ);  
a nQi lakosok több mint fele 19-65 éves tehát aktív korú (488 fQ);  
aktív korúak  ellátásában részesülQk aránya: 42 %;  
közfoglalkoztatásban résztvevQ nQk aránya: ő1%;  
ápolási díjban részesülQk aránya 100%;  
  



35 

 

A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nQk 
átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a nQk aránya a 
vizsgált idQszakban mindvégig ő0 % körüli maradt. 

 
A nQk szívesen és aktívan vesznek részt a munkaügyi kirendeltség által szervezett képzési 
programokban, remélve azt, hogy álláskeresési lehetQségeik javulnak. 
Az önkormányzatnál való foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés e réteget nem érinti, 
iskolai végzettségüknek megfelelQ alkalmazásban a hozzárendelt megfelelQ bért kapják. 
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nQk foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. 
Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidQt. 
 
Tapasztalataink szerint a nQk között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak  a Őő év feletti nQk a változó képzettségi követelmények miatt,  a pályakezdQk a szakmai tapasztalat hiánya miatt,  a gyesen lévQ, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 
  
a) foglalkoztatás és ﾏuﾐkaﾐélküliség a ﾐők köréHeﾐ 

 

A munkanélküli nQk százalékos aránya nem sokkal tér el a munkanélküli férfiakétól. 
 

ン.ヲ.ヱ. száﾏú táHlázat - Nyilváﾐtartott álláskeresők száﾏa és aráﾐ┞a, ヱヵ-ヶヴ évesek száﾏa 

év  

15-ヶヴ év közötti lakóﾐépesség ふfőぶ ﾐ┞ilváﾐtartott álláskeresők száﾏa ふfőぶ 

ﾐő férfi összeseﾐ ﾐő férfi összeseﾐ 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 483 443 926 102 21,1% 112 25,3% 214 23,1% 

2009 360 483 843 88 24,4% 123 25,5% 211 25,0% 

2010 478 456 934 123 25,7% 127 27,9% 250 26,8% 

2011 480 466 946 82 17,1% 75 16,1% 157 16,6% 

2012 488 479 967 109 22,3% 92 19,2% 201 20,8% 

 

 

b) ﾐők rész┗étele foglalkoztatást segítő és képzési prograﾏokHaﾐ  

 

CsaládsegítQ szolgálat foglalkoztatást segítQ programokat szervez. 
 

c) alaIsoﾐ┞ iskolai ┗égzettségű ﾐők elhel┞ezkedési lehetőségei 
 

ン.ヲ.ヵ. száﾏú táHlázat - AlaIsoﾐ┞aﾐ iskolázott ﾐépesség 

év  

ヱヵ éves és időseHH 
lakosság száﾏa 

összeseﾐ 

15-X éves legaláHH általáﾐos 
iskolát végzettek száﾏa 

általáﾐos iskolai végzettséggel ﾐeﾏ reﾐdelkezők ヱヵ-x 

évesek száﾏa  

összeseﾐ ﾐő férfi összeseﾐ ﾐő férfi Összeseﾐ ﾐő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 994 535 459 737 364 373 257 25,9% 171 32,0% 86 18,7% 

2011 1142 612 530 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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A 2201-es népszámlálási adatok alapján az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezQk aránya jóval 
magasabb a nQknél, mint a férfiaknál. A 2011-es adatok még nem állnak rendelkezésünkre. Az alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkezQ nQk – csakúgy, mint a férfiak - az önkormányzatnál 
közfoglalkoztatottként dolgoznak, a szakképzettség hiánya miatt más lehetQségük nincs a településen. 

 

d) hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHöztetés a foglalkoztatás területéﾐ ふpl. HérkülöﾐHség) 

 

Hátrányos megkülönböztetésrQl a foglalkoztatás területén az önkormányzatnak nincs tudomása, itt 
bérkülönbség nincs. Egyéb foglalkoztatókról nem áll rendelkezésre adat. 

 

ヵ.ヲ A ﾏuﾐkaerő-piaIi és Isaládi feladatok összeeg┞eztetését segítő szolgáltatások ふpl. HölIsődei, Isaládi 
ﾐapközi, óvodai férőhel┞ek, férőhel┞hiáﾐ┞; köziﾐtézﾏéﾐ┞ekHeﾐ rugalﾏas ﾏuﾐkaidő, IsaládHarát ﾏuﾐkahel┞i 
ﾏegoldások stH.) 
 
A kisgyermeket nevelQ nQk és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetQen rontják. 
Településünkön egy óvoda működik ahová 3 éves koruk után kerülhetnek a gyermekek. Óvodai 
férQhelyek száma 7ő, óvodai csoportok 3. Az óvoda az év folyamán folyamatosan nyitva tart, ám a 
nyári idQszakban 1 hónapra minden évben bezár.  
BölcsQde hiányában a 3 év alatti gyermekek elhelyezése komoly gondot okoz a szülQknek. A 
kisgyermekesek munkaerQ-piaci esélyeinek tekintetében elsQdleges lenne a bölcsQdei elhelyezés.  
 

ヵ.ン Családtervezés, aﾐ┞a- és g┞erﾏekgoﾐdozás területe 

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védQnQi hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élQ várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet 
fordítanak. A leendQ szülQk számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már 
várandós korban kezdik meg: beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a 
családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében.   

 

ヵ.ヴ A ﾐőket érő erőszak, Isaládoﾐ Helüli erőszak 

 
JellemzQen az erQszak jó része a családban marad, hiszen a nQket, illetve a családokat érQ 

erQszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A nQket érintQ probléma az Qket érQ 
atrocitások és a családon belüli erQszak jelenléte. Sok esetben a segítségkérés terén hiányosak a nQk 
információi, nem tudják, baj esetén kihez fordulhatnak segítségért. 

 

ヵ.ヵ Krízishel┞zetHeﾐ igéﾐ┞He vehető szolgáltatások ふpl. aﾐ┞aotthoﾐ, Isaládok átﾏeﾐeti otthoﾐaぶ 

 

Aﾐ┞aotthoﾐ, Isaládok átﾏeﾐeti otthoﾐa ﾐiﾐIs a településeﾐ. Krízishel┞zetHeﾐ a szolgáltatások elérését illetőeﾐ az 
öﾐkorﾏáﾐ┞zat segítséget ﾐ┞újt. 

 

ヵ.ヶ A ﾐők szerepe a hel┞i közéletHeﾐ 

 
Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nQk társadalmi szerepvállalásának 
erQsítésére. Önkormányzati képviselQk körében 1 nQ található. Ha az önkormányzati intézmény 
hálózatot vizsgáljuk, akkor 70 %-a nQ.  
 

ヵ.Α A ﾐőket hel┞i sziﾐteﾐ fokozottaﾐ ériﾐtő társadalﾏi proHléﾏák és felszáﾏolásukra iráﾐ┞uló 
kezdeﾏéﾐ┞ezések 
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A roma nQk, a kisgyermeket nevelQ, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelQ anyák, 
valamint a Őő év feletti nQk különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a 
munkaerQpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében 
keresendQ: még ma is sokan vallják, hogy a nQk helye a ház körül, a családban van, nem a 
munkaerQpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nQkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák.  
 

A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex 
programokkal lehet enyhíteni. 
Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követQen az otthon maradó szülQ 
magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életébQl minden háttérbe szorul, a megszokottól 
eltér, és fellép a félelem a „más”-tól. Ezért az Önkormányzat a közművelQdés, a sport, a szabadidQ 
eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt 
számukra is.  A közparkok és közkertek alkotják a kerület zöldhálózatának központi elemeit, ezeket 
folyamatosan szépítjük, bQvítjük. 

 

ヵ.Β Következtetések: proHléﾏák Heazoﾐosítása, fejlesztési lehetőségek ﾏeghatározása. 
 

A ﾐők hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége ┗izsgálata soráﾐ településüﾐköﾐ 

 

Heazoﾐosított proHléﾏák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A tartós munkanélküliség aránya a nQk esetében 
magasabb. 

BQvíteni kell a gyermekvállalás miatt a 
munkaerQpiactól hosszabb idQre távol maradó 
aktív korú családtagok által kedvezményesen 
igénybe vehetQ, korszerű ismeretek 
megszerzését célzó speciális képzési programok 
körét.   

GYES-ről, GYED-ről ┗isszatérők elhel┞ezkedési 
proHléﾏája 

Muﾐkaüg┞i közpoﾐt által szer┗ezett képzések, 
átképzések hel┞szíﾐéﾐek Hiztosítása 

 

G┞erﾏekelhel┞ezés proHléﾏája 

 

Ó┗odai férőhel┞ek Hiztosítása, Hő┗ítése 

Családi ﾐapközi létrehozása 

NiﾐIs lehetőség részﾏuﾐkaidős, rugalﾏas 
ﾏuﾐka┗égzésre 

Hel┞i öﾐkorﾏáﾐ┞zati iﾐtézﾏéﾐ┞reﾐdszereﾐ Helül 

 

 

ヶ. Az idősek hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége 

 

 

ヶ.ヱ Az időskorú ﾐépesség főHH jelleﾏzői ふpl. száﾏa, aráﾐ┞a, jövedelﾏi hel┞zete, deﾏográfiai treﾐdek stH.ぶ 

 

Az idQskorúak családi állapotára jellemzQ, hogy korban elQrehaladva fokozatosan csökken a 
házasok, és növekszik az özvegyek aránya. 
Az idQskorban jellemzQ megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri 
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idQs ember 
egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. 
Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a 
dementia kialakulása. JellemzQ, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elQ, különösen 
70 éves kor fölött jellemzQek a súlyos, krónikus megbetegedések és az elQrehaladott dementia.  
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Községünkben az idQskorú lakosság száma az összlakosság 18 %-a. Többségük nyugdíjban, illetve 
nyugdíjszerű ellátásban részesül. A TeiR és a KSH adatszolgáltatása során számuk csökkenQ 
tendenciát mutat. 
 

év 

ﾐ┞ugdíjHaﾐ, ﾐ┞ugdíjszerű 
ellátásHaﾐ részesülő férfiak 

száﾏa 

ﾐ┞ugdíjHaﾐ, ﾐ┞ugdíjszerű 
ellátásHaﾐ részesülő ﾐők száﾏa 

összes ﾐ┞ugdíjas 

2008 177 215 392 

2009 176 230 406 

2010 166 231 397 

2011 149 236 385 

 

 

ヶ.ヲ Idősek ﾏuﾐkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, ﾐ┞ugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
Az idQsek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítQ tevékenységet. Erre esély, a munkaerQ-piacon a településünkön nincs. 
 

b) tevékeﾐ┞ időskor ふpl. élethosszig tartó taﾐulás, idősek, ﾐ┞ugdíjasok foglalkoztatásáﾐak lehetőségei a 
köziﾐtézﾏéﾐ┞ekHeﾐ, foglakoztatásukat táﾏogató eg┞éH prograﾏok a településeﾐぶ 
 

A köziﾐtézﾏéﾐ┞ekHeﾐ ﾐiﾐIs foglalkoztat┗a ﾐ┞ugdíjas. Az idősek foglalkoztatását táﾏogató prograﾏ, „élethosszig 
tartó taﾐulás” prograﾏ ﾐiﾐIs a településeﾐ. 
 

c) hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHöztetés a foglalkoztatás területéﾐ 

 

Az idősek hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHöztetéséről a foglalkoztatás területéﾐ az öﾐkorﾏáﾐ┞zathoz Hejeleﾐtés ﾐeﾏ 
érkezett. 

 

ヶ.ン A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, iﾐforﾏáIióhoz és a közösségi élet g┞akorlásához való 
hozzáférés 

 

a) az idősek egészségüg┞i és szoIiális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Az idQsellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentQsebb szerep 
jutott a civil szektornak, egyházi, alapítványi és magán szervezetek is több szociális intézményt 
hoztak létre és működtetnek. 

 

b) kulturális, közﾏűvelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű nyilvános közművelődési könyvtár, mely Pusztadobos lakosságának könyvtári 
ellátását biztosítja. Szívesen fogadja a település idős, olvasni szerető lakosait is. 
 

 

c) idősek iﾐforﾏatikai jártassága 

 

A településeﾐ az idősek köréHeﾐ az iﾐforﾏatikai isﾏeretekről adat ﾐeﾏ áll reﾐdelkezésre, de tudoﾏásuﾐk szeriﾐt 
az idősek ﾐeﾏ jártasak az iﾐforﾏatika ┗ilágáHaﾐ. 
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ヶ.ヴ Az időseket, az életkorral járó sajátos igéﾐ┞ek kielégítését Iélzó prograﾏok a településeﾐ 

 

Az időseket, az életkorral járó sajátos igéﾐ┞ek kielégítését Iélzó prograﾏok ﾐiﾐIseﾐek a településeﾐ.  
 

ヶ.ヵ Következtetések: proHléﾏák Heazoﾐosítása, fejlesztési lehetőségek ﾏeghatározása. 
 

 

Az idősek hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége ┗izsgálata soráﾐ településüﾐköﾐ 

 

Heazoﾐosított proHléﾏák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas az egyedül élQk aránya. Az aktivitást és a függetlenséget megQrzQ 
programok, szolgáltatások szervezése. 
Képzések igény szerinti bQvítése. 

Gyakran válnak áldozattá. IdQsek személyes környezetének, otthonának 
védelmét szolgáló intézkedések bQvítése. 

Szelleﾏi és lelki elszigeteltség, ﾏagáﾐ┞ Ci┗il szer┗ezetek, eg┞ház segítsége, ┗ag┞ 
ﾐ┞ugdíjaskluH szer┗ezése 

Egészségüg┞i ellátás Hiztosítása Házi segítségﾐ┞újtás – szoIiális goﾐdozó, 
Öﾐkorﾏáﾐ┞zat – polgárﾏester segítségé┗el 

Eg┞edül élők hel┞zete Jelzőreﾐdszer kiépítése, ﾏűködtetése, falugoﾐdﾐoki 
szolgálat kiépítése 

 

 

Α. A fog┞atékkal élők hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége 

 

Α.ヱ A településeﾐ fog┞atékossággal élő szeﾏél┞ek főHH jelleﾏzői, sajátos proHléﾏái 
 

a) fog┞atékkal élők foglalkoztatásáﾐak lehetőségei, foglalkoztatottsága ふpl. ┗édett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatásぶ 
 
A fogyatékkal élQkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhetQ statisztikai adatok, 
amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élQk lakhatási, egészségügyi, 
foglalkoztatási helyzetérQl. 
 
A fogyatékkal élQ emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. 
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlQ esélyekkel érvényesülhessenek a 
mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és 
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetQségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint 
a sport és a szórakozás területén is.  
 
A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni 
szükségletek alapján tervezzük. 
 
Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A munkáltató 
elQítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. A fogyatékosok körében 
a foglalkoztatottsági arány meghatározásánál a 2001.évi népszámlálás adataiból tudunk kiindulni, 
mely 9%. 
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b) hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHöztetés a foglalkoztatás területéﾐ 

 

A fog┞atékkal élők hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHözetéséről a foglalkozatás területéﾐ az öﾐkorﾏáﾐ┞zat felé Hejeleﾐtés ﾐeﾏ 
érkezett. 

 

c) öﾐálló életvitelt táﾏogató hel┞i iﾐtézﾏéﾐ┞ek, szolgáltatások, prograﾏok 

 

Családsegítő szolgálat, táﾏogató szolgálat dolgozói fol┞aﾏatos segítséget ﾐ┞újtaﾐak a fog┞atékos szeﾏél┞ek öﾐálló 
élet┗iteléHen. 

 

Α.ヲ Fog┞atékkal élő szeﾏél┞ek péﾐzHeli és terﾏészetHeﾐi ellátása, kedvezﾏéﾐ┞ei 
 

A szociális ellátásokat igénybevevQk között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos 
személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülQk 
(2012. évben 12 fQ), az idQskorúak járadékában (2012. évben 3 fQ),  részesülQkre vonatkozóan 
rendelkezünk.  
 

Α.ン A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, iﾐforﾏáIióhoz és a közösségi élet g┞akorlásához való 
hozzáférés lehetőségei, akadál┞ﾏeﾐtesítés 

 

a) települési öﾐkorﾏáﾐ┞zati tulajdoﾐHaﾐ lévő középületek akadál┞ﾏeﾐtesítettsége 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévQ középületek akadálymentesítése még nem 100%-os. Az 
egészségügyi intézmény akadálymentesített, ahogyan az önkormányzat és az általános iskola is. Az  
óvoda épületének teljes akadálymentesítése sem megoldott. 

Az önkormányzat saját honlapjának üzemeltetése folyamatos. 
Az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti információáramlást és 

együttműködést megfelelQnek tartja az önkormányzat.  
Pusztadobos községben nincs pontos felmérés a fogyatékkal élQkrQl, ezért nem lehet pontos 

elemzést készíteni a fogyatékkal élQk helyzetérQl, szükségleteirQl. 
A pályázati lehetQségeket kihasználva az önkormányzat tulajdonában lévQ épületek 

akadálymentesítését meg kell oldani. 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprograﾏokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, iﾐforﾏáIiós és 
koﾏﾏuﾐikáIiós akadál┞ﾏeﾐtesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadál┞ﾏeﾐtesítettsége 

 
A hivatali ügyintézés nem teljes körűen akadálymentesített, a Polgármesteri Hivatalban.  Az 
egészségügyi és szociális szolgáltatások fizikai akadálymentesített terepen érhetQek el. Az 
egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a szűrQvizsgálatokat a mozgásukban erQsen korlátozott 
személyek kevésbé veszik igénybe. Szükséges a támogatásuk a szűrQprogramokra történQ 
eljutásuk(eljuttatásuk) terén, ezért a szociális ellátórendszerrel, támogató szolgálatokkal 
együttműködve elQ kell segíteni, hogy a fogyatékkal élQk is részt vegyenek az egészségügyi 
szűrQvizsgálatokon. 

 

c) ﾏuﾐkahel┞ek akadál┞ﾏeﾐtesítettsége 

 
Ma már kötelezQen, jogszabályban elQírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az 
építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más 
településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlQ esélyű 
hozzáférés szempontrendszere. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadál┞ﾏeﾐtesítettsége 
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A közösségi közlekedés, járdák, parkok részHeﾐ akadál┞ﾏeﾐtesítettek, az újoﾐﾐaﾐ épülő közlekedési utak, járdák 
kialakításáﾐál erre fig┞eleﾏﾏel ┗ag┞uﾐk. 

 

e) fog┞atékos szeﾏél┞ek száﾏára reﾐdelkezésre álló hel┞i szolgáltatások ふpl. speIiális közlekedési ﾏegoldások, 
fog┞atékosok ﾐappali iﾐtézﾏéﾐ┞e, stH.ぶ 

 

Támogató Szolgálat Pusztadoboson  

A Támogató Szolgálatok speciális alapellátási feladatokat látnak el, melynek célja, a fogyatékkal élQ személyek 
önrendelkezésén alapuló, önálló életvitel megkönnyítése. ElsQdlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésében 
segítség, valamint lakáson belüli speciális segítségnyújtás: mindezek segítségével az esélyegyenlQség biztosítása. A 
szolgálat azoknak a veleszületett vagy szerzett fogyatékosságban szenvedQ embereknek és hozzátartozóiknak kíván 
segítséget nyújtani, akik a községben élnek, és a szolgáltatást igénybe kívánják venni. 

 

f) pozitív diszkriﾏiﾐáIió ふhátráﾐ┞koﾏpeﾐzáló juttatások, szolgáltatásokぶ 
 

Anyagi forrás hiányában az Önkormányzat nem biztosít hátránykompenzáló juttatásokat. 
 

 

Α.ヴ Következtetések: proHléﾏák Heazoﾐosítása, fejlesztési lehetőségek ﾏeghatározása 

 

A fog┞atékkal élők hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége ┗izsgálata soráﾐ településüﾐköﾐ 

 

Heazoﾐosított proHléﾏák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Akadál┞ﾏeﾐtesítés, Hejárat Hiztosítása Öﾐkorﾏáﾐ┞zat táﾏogatása 

Társadalﾏi Heilleszkedés, közöﾐ┞ SzoIiális ellátó reﾐdszer 

Közösségi közlekedés ﾐehézsége, hel┞hez kötöttség Eszköz┗ásárlási táﾏogatások, ┗ag┞ Hérlési lehetőség 
kialakítása 

Hirteleﾐ élethel┞zet kialakulása Krízisközpoﾐtok létrehozása, ﾏegfelelő szakeﾏHer 
segítsége 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetQségei, 
az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-
os. 

 Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és kommunikációs 
akadályok megszüntetése, lakókörnyezet 
akadálymentesítését szolgáló program.  

 

 

 

 

Β. Hel┞i partﾐerség, lakossági öﾐszerveződések, Iivil szervezetek és for-profit szereplők társadalﾏi 
felelősségvállalása 

Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil Alapprogramról. 
Ezzel elismerte a szervezetek működési feltételeihez források biztosításának szükségességét.  
 
Községünkben az önkormányzat, az egyház, és a civil szervezetek mindennapi munkájában az 
együttműködés, a bizalom, és a tiszteletben tartás az elsQdleges. Munkájuk során nap, mint nap 
találkoznak az egyenlQ bánásmód, és az esélyegyenlQség hiányának problémáival, amelyeket 
egymással való partnerség során próbálnak megoldani. 
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Az egyháznak fQ szerep jut az összlakosság minél szélesebb rétegének összefogásában, közös 
gyerek, ifjúsági és felnQtt programok szervezésében. Nagy hangsúlyt fektet a keresztény ünnepek 
méltó megünneplésére. 
 
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlQségi tevékenysége lefedi a hátrányos 
helyzetű gyermekek oktatásának, tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának támogatásától kezdve az 
idQkorúak kulturálódásáig, a hagyományQrzésen át a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig az 
alapvetQ közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, kultúra, művelQdés, 
közrend, közbiztonság) ágazataiban lehetséges esélyegyenlQséget támogató szolgáltatások körét. 

 

 

a) a 3–Α. poﾐtHaﾐ szereplő területeket ériﾐtő Ii┗il, eg┞házi szolgáltató és érdek┗édelﾏi szer┗ezetek, 
öﾐszer┗eződések feltérképezése ふpl. közfeladatot ellátó szer┗ezetek száﾏa közfeladatoﾐként bemutatva, 

öﾐkéﾐtesek száﾏa, partﾐerségi ﾏegállapodások száﾏa stH.ぶ 
 

A Ii┗il szer┗ezetek, eg┞házi szer┗ezetek és az öﾐkorﾏáﾐ┞zat eg┞üttﾏűködése za┗artalaﾐ. 
 

b) öﾐkorﾏáﾐ┞zati, ﾐeﾏzetiségi öﾐkorﾏáﾐ┞zati, eg┞házi és Iivil szektor közötti partﾐerség Heﾏutatása 

 

A településeﾐ eg┞üttﾏűködik az Öﾐkorﾏáﾐ┞zat, a Roﾏa Neﾏzetiségi Öﾐkorﾏáﾐ┞zat, a Róﾏai Katolikus Eg┞ház, a 

Görög Katolikus Eg┞ház, a Reforﾏátus Eg┞ház és a Ii┗il szer┗ezetek,a „A g┞ökerek ﾏegtereﾏtése” Alapít┗áﾐ┞. 
 

c) öﾐkorﾏáﾐ┞zatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partﾐerség 

 

Az Öﾐkorﾏáﾐ┞zat érdekelt a kistérségi társulásHaﾐ. 
 

d) a ﾐeﾏzetiségi öﾐkorﾏáﾐ┞zatok IélIsoportokkal kapIsolatos esél┞eg┞eﾐlőségi tevékeﾐ┞sége 

 

A ﾐeﾏzetiségi Öﾐkorﾏáﾐ┞zat táﾏogatja az Öﾐkorﾏáﾐ┞zat ﾏuﾐkáját, ┗elük eg┞üttﾏűködik.  
 

e) civil szervezetek IélIsoportokkal kapIsolatos esél┞eg┞eﾐlőségi tevékeﾐ┞sége 

 

A Ii┗il szer┗ezetek eg┞üttﾏűködﾐek az Öﾐkorﾏáﾐ┞zattal és segíti a ﾏuﾐkáját. 
 

f) for-profit szereplők részvétele a hel┞i esél┞eg┞eﾐlőségi feladatok ellátásáHan. 

 

Neﾏ áll reﾐdelkezésre adat a for-profit szereplők rész┗ételéről a hel┞i esél┞eg┞eﾐlőségi feladatok ellátásáHaﾐ. 

Γ. A hel┞i esél┞eg┞eﾐlőségi prograﾏ ﾐ┞ilváﾐossága 

 

a) a hel┞zeteleﾏzésHeﾐ ﾏeghatározott esél┞eg┞eﾐlőségi proHléﾏák kapIsáﾐ ériﾐtett ﾐeﾏzetiségi 
öﾐkorﾏáﾐ┞zatok, eg┞éH partﾐerek ふállaﾏi ┗ag┞ öﾐkorﾏáﾐ┞zati iﾐtézﾏéﾐ┞ek, eg┞házak, Ii┗il szer┗ezetek, stH.ぶ 
He┗oﾐásáﾐak eszközei és eljárásai a hel┞i esél┞eg┞eﾐlőségi prograﾏ elkészítéséﾐek fol┞aﾏatáHa 

 

A HEP saHloﾐ ﾏuﾐkaaﾐ┞ag elkészítése, illet┗e a kö┗etkeztetések le┗oﾐásáﾐak áttekiﾐtése közöseﾐ. 
 

b) az a) pont szeriﾐti szer┗ezetek és a lakosság ┗égrehajtással kapIsolatos észre┗ételeiﾐek ┗isszaIsatolását 
szolgáló eszközök Heﾏutatása. 
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A helyzetelemzés elQkészítésben részt vettek a községünkben dolgozó szociális, egészségügyi, 
gyermekjóléti, köznevelési, közművelQdési szakemberek.  Módszere az online kapcsolattartás az 
egyes esélyegyenlQségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet 
véleményezésére koncentrálódott.  A tervezet az Önkormányzat teljes körűen akadálymentesített 
honlapján, www.pusztadobos.hu közzétételre kerül, így állampolgárok is véleményt mondhattak.  A 
honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhetQ lesz, amely alapján az esélyegyenlQség 
folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos 
ellenQrzése. 

http://www.pusztadobos.hu/
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A Helyi EsélyegyenlQségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet 
és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlQségi intézkedésekkel valósul 
meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben 
felvetett problémákra nyújtanak megoldást. 
 

ヱ. A HEP IT részletei 

A hel┞zeteleﾏzés ﾏegállapításaiﾐak összegzése 

CélIsoport 

Kö┗etkeztetések 

proHléﾏák Heazoﾐosítása  

rö┗id ﾏegﾐe┗ezéssel 
fejlesztési lehetőségek ﾏeghatározása  

rö┗id Iíﾏﾏel 

Roﾏák és/┗ag┞ 
ﾏél┞szegéﾐ┞-ségben 

élők 

AlaIsoﾐ┞ iskolázottság 

- Muﾐkaüg┞i közpoﾐt által szer┗ezett 
képzések hel┞i igéﾐ┞ek felﾏérése 
szerint 

- Β. osztál┞ Hefejezése igéﾐ┞ szeriﾐt 
szakiráﾐ┞ú taﾐfol┞aﾏok szer┗ezése 

A ﾏél┞szegéﾐ┞ségHeﾐ élők és a 
roﾏák hel┞zeté┗el kapIsolatHaﾐ 
ﾐeﾏ állﾐak reﾐdelkezésre ﾏegfelelő 
adatok 

- adatg┞űjtés, eleﾏzés 

- a proHléﾏa feltárás 

Munkanélküliség 
- Közfoglalkoztatás  
- Egyéb helyi foglalkoztatási 

lehetQségek felkutatása. 
Hátrányos helyzet 
megszüntetésére átfogó 
problémakezelési megoldások, 
komplex programok. 

- Pályázati források kihasználása 
egy teljes körű szociális, képzési, 
foglalkoztatási projekt 
megvalósításához. 

Lakókörﾐ┞ezet, kertek reﾐdHetétele, 
tisztáﾐtartása 

- Pál┞ázat útjáﾐ ┗etőﾏag, eg┞éH 
szolgáltatások Hiztosítása 

Egészségi állapot - Szűrő┗izsgálatokra ┗aló eljutás 
Hiztosítása 

- Házior┗osi reﾐdelő hel┞iség 
Hiztosítása 

Gyermekek 

Ke┗és szakeﾏHer, ﾐeﾏ ﾏegfelelő 
ﾏuﾐkakörülﾏéﾐ┞ek 

- Muﾐkakörülﾏéﾐ┞ek ja┗ítása, 
eszközHeszerzés, fejlesztő hel┞iségek 
Hiztosítása 

Magas a hátráﾐ┞os és halﾏozottaﾐ 
hátráﾐ┞os hel┞zetű g┞erﾏekek 

aráﾐ┞a 

Korai fejlesztés, felzárkóztatás, 
életkörülﾏéﾐ┞ek ja┗ításáﾐak elősegítése 

Ke┗és a g┞erﾏekekkel foglalkozó 
szakeﾏHerek, ha ┗aﾐ is reﾐdkí┗ül 

leterhelt 

SzakeﾏHer létszáﾏ Hő┗ítése, to┗áHHképzések 
szer┗ezése helyben, azoﾐ ┗aló rész┗étel 

táﾏogatása 

N┞ári felüg┞elet ﾏegoldása az 

iskoláHaﾐ, ó┗odáHaﾐ 

N┞ári táHorok, erdei iskolák szer┗ezése 

Reﾐdszeres iskoláHa járás hiáﾐ┞a G┞erﾏekjóléti szolgálat, g┞áﾏüg┞ , jeg┞ző 
eg┞üttﾏűködése 
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Szeﾐ┗edél┞Hetegségek Iskola, ó┗oda ┗ezetéséﾐek tájékoztatása 

Pre┗eﾐIiós előadások szer┗ezése 

G┞erﾏekHűﾐözés Körzeti ﾏegHízottal ┗aló eg┞üttﾏűködés 

Idősek 

Magas az egyedül élQk aránya.  Az aktivitást és a függetlenséget megQrzQ 
programok, szolgáltatások szervezése. 
Képzések igény szerinti bQvítése. 

Gyakran válnak áldozattá.  IdQsek személyes környezetének, 
otthonának védelmét szolgáló 
intézkedések bQvítése. 

Szelleﾏi és lelki elszigeteltség, 
ﾏagáﾐ┞ 

Ci┗il szer┗ezetek, eg┞ház segítsége, ┗ag┞ 
ﾐ┞ugdíjaskluH szer┗ezése 

Egészségüg┞i ellátás Hiztosítása Házi segítségﾐ┞újtás – szoIiális goﾐdozó, 
Öﾐkorﾏáﾐ┞zat – polgárﾏester segítségé┗el 

Eg┞edül élők hel┞zete Jelzőreﾐdszer kiépítése, ﾏűködtetése, 
falugoﾐdﾐoki szolgálat kiépítése 

 

 

Nők 

A tartós munkanélküliség aránya 
a nQk esetében magasabb. 

BQvíteni a kedvezményesen igénybe 
vehetQ, korszerű ismeretek megszerzését 
célzó speciális képzési programok körét.   

GYES-ről, GYED-ről ┗isszatérők 
elhel┞ezkedési proHléﾏája 

Muﾐkaüg┞i közpoﾐt által szer┗ezett képzések, 
átképzések hel┞szíﾐéﾐek Hiztosítása 

 

G┞erﾏekelhel┞ezés proHléﾏája 

 

Ó┗odai férőhel┞ek Hiztosítása, Hő┗ítése 

Családi ﾐapközi létrehozása 

NiﾐIs lehetőség részﾏuﾐkaidős, 
rugalﾏas ﾏuﾐka┗égzésre 

Hel┞i öﾐkorﾏáﾐ┞zati iﾐtézﾏéﾐ┞reﾐdszereﾐ 
Helül 

Fog┞atékkal élők 

Akadál┞ﾏeﾐtesítés, Hejárat 
Hiztosítása 

Öﾐkorﾏáﾐ┞zat táﾏogatása. pál┞ázatok 

Társadalﾏi Heilleszkedés, közöﾐ┞ SzoIiális ellátó reﾐdszer 

Közösségi közlekedés ﾐehézsége, 
helyhez kötöttség 

Eszköz┗ásárlási táﾏogatások, ┗ag┞ Hérlési 
lehetőség kialakítása 

Hirteleﾐ élethel┞zet kialakulása Krízisközpoﾐtok létrehozása, ﾏegfelelő 
szakeﾏHer segítsége 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális 
és sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetQségei, az 
akadálymentes környezet aránya 
nem 100 %-os. 

 Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és 
kommunikációs akadályok megszüntetése, 
lakókörnyezet akadálymentesítését 
szolgáló program.  

 

A Hea┗atkozások ﾏeg┗alósítói 

 

CélIsoport 
Kö┗etkeztetésHeﾐ ﾏegjelölt  
Hea┗atkozási terület, mint 

  iﾐtézkedés Iíﾏe, ﾏegﾐevezése 

Az iﾐtézkedésHe He┗oﾐt  
aktorok és partﾐerek  
– kieﾏelve a felelőst 

Roﾏák 
és/┗ag┞ 
ﾏél┞szegény-

ségHeﾐ élők 

 

Álláskereső kluH ﾏűködtetése 

Hel┞i öﾐkorﾏáﾐ┞zat,  felﾐőtt-képző iﾐtézﾏéﾐ┞ 

Polgárﾏester 
 
Képzések szervezése 

Hel┞i Öﾐkorﾏáﾐ┞zat 
Polgármester, Muﾐkaüg┞i közpoﾐt, Képző 
szervek 

Közfoglalkoztatás és egyéb 
foglalkoztatási pályázatokon való 

Öﾐkorﾏáﾐ┞zat, Muﾐkaüg┞i közpoﾐt,  
Polgáﾏester 
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részvétel 

Gyermekek 

 G┞erﾏekekkel foglalkozó szakeﾏHerek 
képzése 

Iﾐtézﾏéﾐ┞┗ezetők, Öﾐkorﾏáﾐ┞zat 
Ó┗oda┗ezető, Polgármester, Képző szer┗ek 

Az egészséges életﾏód g┞akorlásához 
szükséges isﾏeretek hiáﾐ┞ossága  

Intézﾏéﾐ┞┗ezetők, Öﾐkorﾏáﾐ┞zat 
Polgárﾏester, ┗édőﾐő 

A fejtet┗esség ﾏegelőzése és a fertőzöttség 
Isökkeﾐtése 

Szülők, iﾐtézﾏéﾐ┞┗ezető, ┗édőﾐő 

Idősek 

Közösségi programok az idQsek 
számára, idQsek elszigeteltségének 
megszüntetése 

Közösségszer┗ező, polgáﾏester 

Egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
eljutás megkönnyítése 

jeg┞ző, polgáﾏester 

Nag┞i Net, iﾐforﾏatikai képzés Polgárﾏester, képző szer┗ 

Nők 

GYES-rQl, gyed-rQl visszatérQ nQk 
képzése, átképzése 

Muﾐkaüg┞i közpoﾐt, Öﾐkorﾏáﾐ┞zat 

Polgárﾏester 
Ó┗odai férőhel┞ek Hő┗ítése, Isaládi ﾐapközi 

létrehozása 
Iﾐtézﾏéﾐ┞┗ezető, Polgárﾏester 

Méhﾐ┞ak és eﾏlő szűrő┗izsgálatok 
szer┗ezése  

Öﾐkorﾏáﾐ┞zat, Polgáﾏester 

Fog┞atékkal 
élők 

Iﾐtézﾏéﾐ┞i akadál┞ﾏeﾐtesítés Öﾐkorﾏáﾐ┞zat, polgáﾏester 

A fog┞atékkal élők segédeszközeiﾐek 

Heszerzéséﾐek segítése 
Öﾐkorﾏáﾐ┞zat, szoIiális ﾏuﾐkatárs 

KoﾏﾏuﾐikáIió szíﾐteréﾐek Hő┗ítése, 

elérhető┗é tétele 

Öﾐkorﾏáﾐ┞zat 
Iﾐforﾏatikus ﾏuﾐkatárs 

Jö┗őképüﾐk 

Ol┞aﾐ településeﾐ kí┗áﾐuﾐk élﾐi, ahol a roﾏák iﾐtegrálódﾐi képesek és Heilleszkedﾐek a közösségekHe. 
Foﾐtos száﾏuﾐkra, hog┞ a ﾏél┞szegéﾐ┞ségHeﾐ élők leszakadását ﾏegakadál┞ozzuk. 
Kieﾏelt területﾐek tartjuk a g┞erekek fejlődését, oktatását, to┗áHHtaﾐulását. 
Fol┞aﾏatosaﾐ odafig┞elüﾐk az idősek ﾏiﾐdeﾐﾐapi életéﾐek segítésére. 
Elengedhetetlennek tartjuk a ﾐők esetéﾐ Isalád, karrier, öﾐﾏeg┗alósítás összeeg┞eztethetőségét 

Külöﾐös fig┞elﾏet fordítuﾐk a fog┞atékkal élők esél┞eg┞eﾐlőségéﾐek Hiztosítására. 
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2. Összegző táHlázat - A Helyi Esél┞eg┞eﾐlőségi Program Iﾐtézkedési Terve (HEP IT) 

ン. ﾏelléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 

 A B C D E F G H I J 

Iﾐtézkedés 
sorszáﾏa 

Az iﾐtézkedés 
Iíﾏe, 

ﾏegﾐe┗ezése 

A hel┞zeteleﾏzés 
kö┗etkeztetéseiHe

ﾐ feltárt 
esél┞eg┞eﾐlőségi 

proHléﾏa 
ﾏegﾐe┗ezése 

Az iﾐtézkedéssel 
elérﾐi kí┗áﾐt Iél 

A Iélkitűzés 
összhaﾐgja eg┞éH 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az iﾐtézkedés 
tartalma 

Az iﾐtézkedés 
felelőse 

Az iﾐtézkedés 
ﾏeg┗alósításáﾐak 

határideje 

Az iﾐtézkedés 
eredﾏéﾐ┞ességét 
ﾏérő iﾐdikátorふokぶ 

Az iﾐtézkedés 
ﾏeg┗alósításához 

szükséges 
erőforrások  

ふhuﾏáﾐ, péﾐzüg┞i, 
technikai) 

Az iﾐtézkedés 
eredﾏéﾐ┞eiﾐek 

feﾐﾐtarthatósága 

I. A ﾏél┞szegéﾐ┞ségHeﾐ élők és a roﾏák esél┞eg┞eﾐlősége 

1 Álláskereső 
klub 

ﾏűködtetése 

Segítségre 
szorulnak az 

állást kereső 
ﾏuﾐkaﾐélkül
i 

ﾏél┞szegéﾐ┞
ségHeﾐ élők 
és roﾏák. 

Tartós 
ﾏuﾐkaﾐélküli
ség 

A tartós 
ﾏuﾐkaﾐélküli
ek száﾏára 
olyan 

programok 

Hiztosítása, 
amely 

elősegíti 
hog┞ eg┞eﾐlő 
esél┞ük 
legyen a 

ﾏuﾐkaerőpia
Ira ┗aló 
Hejutásra és 
a munkahely 

ﾏegtartására
. 

 CélIsoportok 
felﾏérése, 
tájékoztatás 
kérése, 
kompetencia 

fejleszétés 

 

Polgárﾏester 
2013-2018 

Folyamatos 

Igéﾐ┞felﾏérés a 
rész┗ételhez, 
folyamatos 

kompetencia 

fejlesztés 

ﾏuﾐkához 
juttatás 

huﾏáﾐ, 
technikai 

szükséges 
erőforrások 
kihaszﾐálásá┗al 
feﾐﾐtartható 

2 Képzések 
szer┗ezése 

Magas az 

alacsony iskolai 

┗égzettséggel 
illetve nem 

haszﾐosítható 
képzettséggel 
reﾐdelkezők 
aráﾐ┞a 

Ol┞aﾐ képzések 
szer┗ezése 
mellyel 

köﾐﾐ┞eHHé ┗álik 
az elhel┞ezkedés 
az ériﾐtettek 
száﾏára 

 Segítséget adﾐi, 
hog┞ ﾏiﾐél 
töHHeﾐ fejezzék 
He a képzést és 
a képzés 
Hefejezés utáﾐ 
segítségadás az 
álláskeresésHeﾐ 

Öﾐkorﾏáﾐ┞zat 
Polgárﾏester 
Muﾐkaüg┞i 
közpoﾐt 

Képzések 
szer┗ezése 
ヲヰヱヴ.ヰヱ.hó 

Képzések 
ﾏegtartása 
2014.03.-

ヲヰヱヴ.ヱヲ.hó 

Foglalkoztató
k köréﾐek 

Ériﾐtettek 
He┗oﾐása a 
képzésekHe 

Képzésekeﾐ 
részt┗e┗ők 
sikeres 

képzése 

a 

megszerzett 

Pál┞ázati 
táﾏogatások 

Táﾏogatások 
elﾐ┞eréséﾐek 
függ┗éﾐ┞éHeﾐ 
feﾐﾐtartható 
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Hő┗ítése 
2014 - 2016 

┗égzettséggel 
a részt┗e┗ők 
ン é┗eﾐ Helül 
tegyenek 

szert állaﾐdó 
Hér jellegű 
jö┗edeleﾏre 

3 Közfoglalkoztatá
s és eg┞éH 
foglalkoztatási 
pál┞ázatokoﾐ 
rész┗étel 

Alacsony a 

foglalkoztatotta

k aráﾐ┞a a 
településeﾐ 

Minden 

fellelhető 
foglalkoztatási 

pál┞ázat 
Heﾐ┞újtása, a 
ﾏuﾐkaﾐélküliek 
He┗oﾐása a 
foglalkoztatásHa 

 Szükséglet 
felﾏérés, 
előkészítés, 
ﾏeg┗alósítás 

A foglalkoztatás 
hel┞ettesítő 
táﾏogatásHaﾐ 
részesülők 
legaláHH Γヰ %-át 
bevonni a 

közfoglalkoztatá
sba 

Öﾐkorﾏáﾐ┞zat 

Polgárﾏester 
Előkészítés: 
2013-2014 

Meg┗alósítás
: 2014-2016 

Az ériﾐtettek 
He┗oﾐása a 
foglalkoztatásHa
. Pál┞ázatok 
Heﾐ┞újtása 

Foglalkoztatási 
Pál┞ázati 
táﾏogatások 

Pál┞ázati 
lehetőségek 
függ┗éﾐ┞éHeﾐ 
feﾐﾐtartható 

…      -     

II. A g┞erﾏekek esél┞eg┞eﾐlősége 

1 Gyermekekkel 

foglalkozó 
szakemberek 

képzése 

Ke┗és a 
gyermekekkel 

foglalkozó 
szakember , ha 

┗aﾐ is reﾐdkí┗ül 
leterhelt 

Szakember 

létszáﾏ 
Hő┗ítése, 
to┗áHHképzések 
szer┗ezése ha 
lehet helyben 

 Szakember 

felkutatása, 
to┗áHHképzések 
szer┗ezése, 
rész┗ételi 
táﾏogatás 

Iﾐtézﾏéﾐ┞┗ezet
ő,  

Öﾐkorﾏáﾐ┞z
at 

Felﾏérés: 
folyamatos 

To┗áHHképzé
sek: 

2013.12.31. 

Helyi 

pál┞akezdő 
szakember 

He┗oﾐása 

 

Pál┞ázati 
források 

Pál┞ázati forrás 
adott akkor 

feﾐﾐtartható 

2 Az egészséges 
életﾏód 
g┞akorlásához 
szükséges 
ismeretek 

hiáﾐ┞ossága 

Egyre gyakoribb 

a 

gyermekterhess

ég  

Az egészséges 
életﾏód a 
Hetegség 
ﾏegelőzés az 
egészséges 
párkapIsolatok 
foﾐtosságáﾐak 
tudatosítása 

 .A részt┗e┗ő 
gyermekek 

listájáﾐak 
ﾏegléte, szülői 
Heleeg┞ezések 
ﾏegléte, 
korcsoportos 

Hoﾐtás téﾏák 
szerint. 

Védőﾐő 

Gyermekorvos 

Iskola 

Pedagógusai 

Szülő 

Téﾏák, 
korcsoportok 

ﾏeghatározása. 
2013.10.31. 

előadások 
folyamatosan 

eg┞ taﾐé┗eﾐ 
keresztül. A 
Hefogadás 
felﾏérése a 
taﾐé┗ ┗égéﾐ 

Rö┗id: az 
előadások 
rész┗e┗ők 
köréﾐek 
ﾏeghatározása, 
tájékoztató 
Heszélgetések.  
Közép: 
folyamatosan 

fel┗ilágosító 
órák, 
egészségﾐe┗elő 
előadások 

Huﾏáﾐ és 
technikai 

Szeﾏél┞i 

Feﾐﾐtartható 
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tartása a 
IélIsoportok 
tagjainak  

korcsoportok 

szerint.  

Hosszú: a 
fel┗ilágosító 
te┗ékeﾐ┞ség 
eredﾏéﾐ┞éﾐek 
felﾏérése két 
é┗eﾐ Helül 

3 A fejtet┗esség 
ﾏegelőzése és a 
fertőzöttség 
Isökkeﾐtése 

Gyakori a 

fejtet┗esség 
előfordulása 

A fel┗ilágosító, 
segítő, 
táﾏogató 
te┗ékeﾐ┞séggel 
Isökkeﾐthető 
vagy 

ﾏegszűﾐhet 
azoknak a 

fertőző 
góIokﾐak a 
száﾏa, ahoﾐﾐaﾐ 
folyamatosan 

újra és újra 
elindul a 

fejtet┗esség.  

 Folyamatos 

elleﾐőrzéssel, 
tájékoztatással, 
esetkezeléssel, 
ﾏegHeszéléssel 
Isökkeﾐ ┗ag┞ 
ﾏegszűﾐik a 
góIok száﾏa.  

Védőﾐő 

pedagógus 

g┞erﾏekjóléti 
szolgálat  
szülők 

Iskola 

2013.09.31. 

Vizsgálatok 
folyamatosan, 

fel┗ilágosító 
te┗ékeﾐ┞ség, 
gyakorlati 

te┗ékeﾐ┞ség 
folyamatos.  

Rö┗id: 
IélIsoport 
ﾏeghatározás, 
tájékoztató 
Heszélgetések, 
szülők, 
pedagógusok, 
gyermekek 

tájékoztatása.  
Közép: 
folyamatos 

┗izsgálatok, 
eg┞éﾐre 
lebontott 

g┞akorlati segítő 
te┗ékeﾐ┞ségek, 
eg┞éﾐi 
esetkezeléssel 
Hosszú: a 
fel┗ilágosító 
te┗ékeﾐ┞ségek 
eredﾏéﾐ┞eiﾐek 
gyakorlati 

felhaszﾐálása, a 
fertőző góI 
ﾏegszűﾐtetése  

Huﾏáﾐ, 
technikai, 

anyagi 

Feﾐﾐtartható 

III. A ﾐők esél┞eg┞eﾐlősége 

1 Ó┗odai 
férőhel┞ek 
Hő┗ítése. 

Családi ﾐapközi 

Nehezen 

megoldott a 

g┞erﾏekek ﾐ┞ári 
felüg┞elete 

Ó┗odai 
férőhel┞ek 
Hő┗ítése, 
Hiztosítása, 

 Táﾏogatási 
lehetőségek 
feltérképezése 

Iﾐtézﾏéﾐ┞┗ezet
ők, 
Öﾐkorﾏáﾐ┞zat, 
Polgárﾏester 

Folyamatos Férőhel┞ek ふdHぶ 

ヱ Isaládi 
ﾐapközi 

Pál┞ázati 
források 

Pál┞ázatok 
függ┗éﾐ┞éHeﾐ 
feﾐﾐtartható 
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léátrehozása Isaládi ﾐapközi 
létrehozása, 

2 G┞esről, g┞edről 
┗isszatérő ﾐők 
képzése, 

átképzése 

A g┞esről, 
g┞edről 
ﾏuﾐkáHa 
┗isszatérése a 
ﾐőkﾐek ﾐehéz 

-Javuljanak a 

G┞esről 
┗isszatérő ﾐők 
ﾏuﾐkáHaállás 
esél┞ei 
-A képzést ﾏiﾐél 
töHH ﾐő ┗eg┞e 
igéﾐ┞He, 
sikeresen 

┗égezze el. 
-A képzések 
szer┗ezésé┗el 
javuljon  a 

G┞esről 
┗isszatérő ﾐők 
elhel┞ezkedése 
. 

 

                       

 Megszer┗ezés 
képzés 
leHoﾐ┞olítása 

 

 

-Kapcsolat a 

ﾏuﾐkaüg┞i 
közpoﾐtal 
 

-Adat g┞űjtés 
helyi szinten 

 

-Képzési 
ﾏutatók 
isﾏeretéHeﾐ 
határidő. 
 

- IﾐforﾏáIió 
átadása 
tájékoztatás. 
 

-Képzés 
el┗égzése, 
ﾐ┞oﾏoﾐkö┗etés
e 

elhel┞ezkedésﾐe
k 

Öﾐkorﾏáﾐ┞zat 
 

Polgárﾏester 
 

SzoIiális előadó 

 

Muﾐkaüg┞i 
közpoﾐt 

2013.12.31 

 

 

2014 06.30 

 

2014.12.31 

-Rö┗id: 
Eredﾏéﾐ┞esség
e legaláHH X -10 

fős IsoportHól 
X-ヶ fő 
eredﾏéﾐ┞es 
┗izsgát teg┞eﾐ. 
Közép: Miﾐél 
töHHeﾐ és 
sikeresen 

eredﾏéﾐ┞eket 
érjeﾐek el. 
Hosszú: A 
vizsgák 
Hefejezté┗el 
tudjanak 

elhelyezkedni a 

munka 

┗ilágáHaﾐ. 
 

 

-Szeﾏél┞ek a 
IélIsoportok  

köréHől 
 

-Aﾐ┞agi forrás 
Hiztosítása 
pál┞ázat utjáﾐ 

 

- hel┞ség 
Hiztosítása a 
képzéshez 

Feﾐﾐtartható 

3 Méhﾐ┞ak és 
eﾏlő 
szűrő┗izsgálatok 
szer┗ezése 

Kevesen veszik 

igéﾐ┞He a 

ﾏéhﾐ┞ak 
┗alaﾏiﾐt eﾏlő 
szűrő┗izsgálatok
at. 

A ﾏéhﾐ┞akrák 
és az eﾏlőrák 
kialakulásáﾐak 
ﾏegakadál┞ozás
a. 

Szűrő┗izsgálatok 
propagálása, 
mivel a korai 

stádiuﾏ igeﾐ jól 
g┞óg┞ítható a 
ﾏéhﾐ┞akrákHaﾐ 
és az 
eﾏlődagaﾐatHa

 A 

szűrő┗iszgálatok 
foﾐtosságáﾐak 
ﾏegértése. 
Tájékoztató 
plakátok, a 

ﾏédiáHaﾐ ┗aló 
ﾏegjeleﾐés a 
IélIsoportok 
eléréséért 

Védőﾐő , 
Házior┗os, 
Nőg┞óg┞ász, 
Oﾐkológus 

KoIkázati 
csoportok 

ﾏeghatározása : 
folyamatos 

Fel┗ilágosítote
┗ékeﾐﾐ┞ség 
előadások 
tartása 

Utáﾐ kö┗etés ン 
é┗ 

 

 

Rö┗id: Felﾏérﾐi 
a koIkázati 
csoportokat.         

Közép: 
folyamatos 

fel┗ilágosító 
te┗ékeﾐ┞ség, 
előadássorozat 
tartása 

Hosszú: utáﾐ 
kö┗etés, 
kudarcok 

eleﾏzése 

Huﾏáﾐ és 
technikai , 

szeﾏél┞i 

Feﾐﾐtartható 



51 

 

ﾐ ﾏég ﾏa is 
sokan halnak 

meg. 

KoIkázati 
csoportok 

ﾏeghatározása 
a porgramba 

HekapIsolódó 
ﾐők listájáﾐak 
ﾏegléte 
aktualizálása  
Előadások 
fel┗ilágosítás, 
plakátok szóró 
aﾐ┞agok előadás 
tervezetek.         

Házior┗os 
┗édőﾐő 
dokuﾏeﾐtáIió 

IV. Az idősek esél┞eg┞eﾐlősége 

1 Közösségi 
programok 

szer┗ezése, az 
idősek 
elszigeteltségéﾐ
ek 

ﾏegszüﾐtetése 

szelleﾏi és lelki 
elszigeteltség, 
ﾏagáﾐ┞ jelleﾏzi 
az időseHH 
korosztál┞t 

Idősek He┗oﾐása 
a közéletHe 

Civil szervezetek 

He┗oﾐása, 
eg┞ház 
He┗oﾐása, 
segítség kérése 

 N┞ugdíjas 
programok 

szer┗ezése, 
N┞ugdíjas kluH 
létrehozása 

Közösségi 
ﾏuﾐkatárs 

2013.12.31. Bevonni a 

közéletHe az 
időseHH 
korosztál┞t, 
eg┞ház, Ii┗il 
szervezetekkel 

közöseﾐ 

Péﾐzüg┞i, 
huﾏáﾐ 

Pál┞ázati 
táﾏogatással, 
szer┗ezéssel 
feﾐﾐtartható 

2 Egészségüg┞i 
szolgáltatáshoz 
┗aló eljutás 
ﾏegköﾐﾐ┞ítése 

Az idős emberek 

koruk- és 
ﾏozgásuk ﾏiatt 
nehezen jutnak 

el a 

házior┗oshoz. 
Száﾏukra az 
eg┞éH 
egészségüg┞i 
szolgáltatások 
nehezen 

elérhetőek.  

Megköﾐﾐ┞íteﾐi 
az idős eﾏHerek 
or┗oshoz ┗aló 
eljutási 
lehetőségeit.  

Felﾏérﾐi 
ﾏeﾐﾐ┞i idős 
embernek van 

szüksége a 
szolgáltatásra. 
Szóróaﾐ┞aggal 
köz┗etíteﾐi a 
szolgáltatás 
igéﾐ┞He┗ételéﾐe
k a lehetőségét. 

 Megismertetni 

┗elük a 
szolgáltatás 
jeleﾐtőségét és 
előﾐ┞ét. 
Megköﾐﾐ┞íteﾐi 
a IélIsoportﾐak 
a házior┗oshoz 
┗aló eljutását. 
Tanyagondnoki 

szolgálat 
igéﾐ┞He┗étele.  

Polgárﾏester 
Tanyagondnok 

Jeg┞ző 

Fel┗ilágosító 
ﾏuﾐka ┗égzése,: 
folyamatos 

Gyakorlati 

taﾐáIsadás:fol┞a
ﾏatos Utáﾐ 
kö┗etés: 
folyamatos 

Rö┗id: felﾏérﾐi 
IélIsoportoﾐ 
Helül a 
szolgáltatásra 
jogosultak 

száﾏát.  
Közép: ﾏiﾐél 
széleseHH kör 
igéﾐ┞He tudja 
venni a 

szolgáltatást 
Hosszú: Utáﾐ 
kö┗etés sikeres 
eleﾏzése 

Anyagi 

Technikai  

Huﾏáﾐ 

feﾐﾐtartható  
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Tanyagondnok 

He┗oﾐása a 
programba.   

3 NagyiNet Az idős eﾏHerek 
töHHsége nem 

jártas az 
informatika 

┗ilágáHaﾐ, 
alapsziﾐtű 
száﾏításteIhﾐik
ai ismeretekkel 

nem 

rendelkezik. 

Alapsziﾐtű 
száﾏításteIhﾐik
ai ismeretek 

elsajátítása, 

idősképzés.  
A geﾐeráIiók 
közötti 
szakadékok 
áthidalása. 
KapIsolattartás, 
modern 

technika 

ﾏegisﾏerése. 
Internetes 

előadások 
szer┗ezése, 
Heﾏutatása. 
Fig┞eleﾏfelhí┗ás 
szóróaﾐ┞agokkal
, plakátokkal.  

 Az idős 
korosztál┞t 
ﾏeghí┗ﾐi hog┞ a 
programban 

részt ┗eg┞enek. 

Megismertetni 

┗elük a prograﾏ 
jeleﾐtőségét. 
Internet 

foﾐtossága a ヲヱ. 
századHaﾐ.  

Közösségi 
szer┗ező 

Fel┗ilágosító 
ﾏuﾐka ┗égzése,: 
folyamatos 

Gyakorlati 

taﾐáIsadás:fol┞a
ﾏatos Utáﾐ 
kö┗etés: 
folyamatos 

Rö┗id: felﾏérﾐi 
az idős 
korosztál┞ok 
köréHeﾐ a 
programban 

┗aló 
érdekeltséget. 
Közép: ﾏiﾐél 
töHH il┞eﾐ 
alkalomra 

legyen 

lehetőség a 
településeﾐ.  
Hosszú: az 
iﾐterﾐethaszﾐála
táﾐak széleskörű 
elsajátítása, 
kapIsolattartás.  

Huﾏáﾐ, 
Technikai 

Feﾐﾐtartható 
pál┞ázati 
forrásHól 

…           

V. A fog┞atékkal élők esél┞eg┞eﾐlősége 

1 Iﾐtézﾏéﾐ┞i 
akadál┞ﾏeﾐtesít
ése 

Az 

iﾐtézﾏéﾐ┞ekﾐél, 
közösségi 
helyeken nem 

100 %-ban 

megoldott az 

akadál┞ﾏeﾐtesít
és 

 

Akadál┞ﾏeﾐtesí
tés, ﾏegoldása 
közterületeﾐ 

 Pál┞ázatok 
előkészítése, 
ﾏeg┗alósítása 

Öﾐkorﾏáﾐ┞zat, 
Polgárﾏester 

Folyamatos,  

Előkészítése: 
2014. 

Meg┗alósítás
: Pál┞ázat 
elﾐ┞erésétől 
függőeﾐ 

Segíteﾐi a 
fog┞atékkal 
élőket hog┞ 
köﾐﾐ┞eHHeﾐ 
elérhető leg┞eﾐ 
száﾏukra 
minden 

iﾐtézﾏéﾐ┞ 

péﾐzüg┞i Maradaﾐdó. 
KarHaﾐtartás, 
felújítás 
pál┞ázati 
forrásHól 

2 KoﾏﾏuﾐikáIió 
szíﾐteréﾐek 
Hő┗ítése, 
elérhető┗é 
tétele 

Az elszigetelten 

élő fog┞atékkal 
élőkﾐek ┗ag┞ 
fog┞atékkal élő 
gyermeket 

ﾐe┗elő 
szülőkﾐek ┗ag┞ 
fog┞atékost 

Az elszigetelten 

élő fog┞atékkal 
élőkﾐek ┗ag┞ 
fog┞atékkal élő 
gyermeket 

ﾐe┗elő 
szülőkﾐek ┗ag┞ 
fog┞atékost 

  A koﾏﾏuﾐikáIió 
szíﾐtere az 
iﾐterﾐet ┗ilága, 
amely a 

felhaszﾐálók 
otthoﾐáHa 
hozhatja a 

közösséget. 

Polgárﾏester 
Közösségszer┗ez
ő 

Fel┗ilágosító 
ﾏuﾐka ┗égzése,: 
folyamatos 

Gyakorlati 

taﾐáIsadás:fol┞a
ﾏatos Utáﾐ 
kö┗etés: 
folyamatos 

Rö┗id: felﾏérﾐi 
a IélIsoport 
száﾏát a 
községHeﾐ 

Közép: ﾏiﾐél 
töHH eﾏHert 
bevonni a 

programba 

Anyagi,  

Huﾏáﾐ,  
Technikai 

Feﾐﾐtartható 
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ápoló 
Isaládtagﾐak 
kapcsolatteremt

ésre öﾐsegítő 
csoportok 

szer┗ezésére, 
fóruﾏokHa ┗aló 
HekapIsolódásra 
ke┗és lehetőség 
van  

ápoló 
Isaládtagﾐak 
kapcsolatteremt

ésre 
iﾐterﾐethaszﾐála
thoz 

hozzáféréséhez 
lehetőség 
Hiztosítása 

A rászorultak 
köréHeﾐ 
szükséglet 
felﾏéréskészítés
. Eg┞éﾐi 
felméréssel 
tájékoztatást 
adni a 

lehetőségek 
eléréséről és 
hozzáféréséhez 

Lehetőségek a 
községHeﾐ 
térítésﾏeﾐtes 
┘ifi szolgáltatás, 
képzés 
szer┗ezés, ol┞aﾐ 
programok 

szer┗ezése 
amelyek az 

iﾐterﾐethez ┗aló 
hozzáférést 
segíti.  

Hosszú: Utáﾐ 
kö┗etés sikeres 
eleﾏzése 

3 A fog┞atékkal 
élők 
segédeszközeiﾐe
k Heszerzéséﾐek 
segítése 

A ﾐehéz 
körülﾏéﾐ┞ek 
között élő 
fog┞atékkal élők 
ﾐehezeﾐ tudják 
ﾏeg┗ásárolﾐi az 
egészségüg┞i 
segédeszközeike
t. 

Segítséget 
ﾐ┞újtaﾐi a 
fog┞atékkal 
élőkﾐek a 
segédeszközök 
ﾏegszerzéséhez
.  

Felﾏérﾐi a 
fog┞atékkal élők 
száﾏát. 
Megkeresni 

külöﾐHöző Ii┗il 
szervezeteket, a 

táﾏogatás 
Iéljáﾐak elérése 
érdekéHeﾐ.  
Tájékoztatást 
adni a 

segédeszközök 
beszerzéséről 
┗aló 
lehetőségekről 

 KülöﾐHöző Ii┗il 
szervezetek 

ﾏegkeresése, 
hogy 

táﾏogassák a 
fog┞atékkal élők 
egészségüg┞i 
segédeszközeiﾐe
k Heszerzését a 
ﾐehéz aﾐ┞agi 
körülﾏéﾐ┞ek 
között élők 
péﾐzüg┞i 
hel┞zetükre ┗aló 
tekintettel.  

Civil szervezetek 

Vöröskereszt  

 

Fel┗ilágosító 
ﾏuﾐka ┗égzése,: 
fol┞aﾏatos Utáﾐ 
kö┗etés: 
folyamatos 

Rö┗id: felﾏérﾐi 
a fog┞atékkal 
élő szeﾏél┞ek 
száﾏát  
Közép: ﾏiﾐél 
töHH Ii┗il 
szervezetet 

ﾏegkeresﾐi és 
bevonni a 

táﾏogatásHa 

Hosszú: Utáﾐ 
kö┗etés sikeres 
eleﾏzése 

Technikai  

Huﾏáﾐ 

Személ┞i  

Maradaﾐdó, 
feﾐﾐtartható 
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3. Megvalósítás 

A megvalósítás elQkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetQi számára feladatul adja és ellenQrzi, a 
településen működQ nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetQit pedig partneri viszony során 
kéri, hogy a Helyi EsélyegyenlQségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitQl és partnereitQl, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követQen biztosítsák, hogy az intézményük működését érintQ, és az esélyegyenlQség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlQ bánásmódra és esélyegyenlQségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi EsélyegyenlQségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi EsélyegyenlQségi Program Intézkedési Tervében 
szereplQ vállalásokról, az Qket érintQ konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenQrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történQ beépítésének 
garantálására Helyi EsélyegyenlQségi Programért FelelQs Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi EsélyegyenlQségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenQrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, 
dokumentálása, és mindezekrQl a település képviselQ-testületének rendszeres tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelQzQ idQszakban végrehajtott intézkedések elQsegítették-e a 
kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a 
HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT elQkészítése képviselQ-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlQséggel összefüggQ problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlQség fókuszban lévQ célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetQi egyben tagjai az EsélyegyenlQségi Fórumnak is, a 
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munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az EsélyegyenlQségi Fórum 
számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 

 

 

 
 

 

A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelQen dokumentálja, üléseirQl jegyzQkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelQst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 

Fog┞atékkal élők 
esél┞-

eg┞eﾐlőségé┗el 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esél┞-

eg┞eﾐlőségé┗el 
foglalkozó 

munkacsoport 

G┞erekek esél┞-

eg┞eﾐlőségé┗el 
foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esél┞-

eg┞eﾐlőségé┗el 
foglalkozó 

munkacsoport 

Roﾏák/ ﾏél┞-

szegéﾐ┞ségHeﾐ 
élők esél┞-

eg┞eﾐlőségé┗el 
foglalkozó 

munkacsoport 

HEP Fóruﾏ  
tagjai:  

munkacsoportok 

┗ezetői, öﾐkorﾏáﾐ┞zat, 
kép┗iselője, partﾐerek 

kép┗iselője 
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A Helyi EsélyegyenlQségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenQrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelQseinek, illetve a 
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelQzQen, a véleménynyilvánítás lehetQségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetQségét biztosítja az Helyi EsélyegyenlQségi Program nyilvánosságra hozatala 
is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum elsQ ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért 
eredményekrQl, a monitoring eredményeirQl a település döntéshozóit, tisztségviselQit, az intézményeket és 
az együttműködQ szakmai és társadalmi partnerek képviselQit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes 
adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi 
média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek 
különbözQ rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek 
támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 
környezet kialakítása érdekében. 
 
 
Kötelezettségek és felelQsség 
 
Az esélyegyenlQséggel összefüggQ feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelQsek: 
 
A Helyi EsélyegyenlQségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részérQl a mindenkori polgármester 
felel.:  

- Az Q feladata és felelQssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetQjével. 
- FelelQsségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek 

számára elérhetQ legyen a Helyi EsélyegyenlQségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselQi és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetQi minden ponton 

megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlQ bánásmód elvét sértQ esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, 

vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni  
 
A HEP Fórum vezetQjének feladata és felelQssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlQség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelQsével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 
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A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselQi és a települési intézmények vezetQi  

- felelQsek azért, hogy ismerjék az egyenlQ bánásmódra és esélyegyenlQségre vonatkozó jogi 
elQírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlQséggel kapcsolatos 
ismereteiket bQvítQ képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- FelelQsségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlQség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetQi intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

EsélyegyenlQségi Programban foglaltaknak az intézményükben történQ maradéktalan 
érvényesülésérQl. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerzQdéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelQssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezQként kövesse azt, 
és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövQben bele kell foglalni a szerzQdésbe. 
Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által elQírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség 
alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplQk ismerjék a HEP-ot, annak 
megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente elQírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhetQ -  felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést 
kér a beavatkozási terület felelQsétQl, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, 
és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak 
érdekében, hogy a célok teljesíthetQk legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 
napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselQtestületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelQs 
személy intézkedik a felelQs(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelQsségre vonásáról. 
Az egyenlQ bánásmód elvét sértQ esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelQs személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendQ módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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HEP SABLON ヱ. száﾏú ﾏelléklet  
 

Hel┞i Esél┞eg┞eﾐlőségi Prograﾏ elkészítését segítő táHlázatok 

Az öﾐkorﾏáﾐ┞zatok Hel┞i Esél┞eg┞eﾐlőségi Prograﾏjáﾐak ふHEPぶ elkészítését táﾏogató SABLON-t és Mellékletét a PéIsi 
Tudoﾏáﾐ┞eg┞eteﾏ ﾏuﾐkaIsoportja készítette az ÁROP-1.1.16.-2012-2012-ヰヰヰヱ azoﾐosító száﾏú „Esél┞eg┞eﾐlőség-el┗ű 
fejlesztéspolitika kapaIitásáﾐak Hiztosítása”Iíﾏű projekt keretéHeﾐ a Türr Ist┗áﾐ Képző és Kutató Iﾐtézet ﾏegHízásáHól.   

Az elkészítésHeﾐ részt ┗ettek:  
Arató FereﾐI, Bigazzi Sára, Cserti-Csapó TiHor, Hí┗es Taﾏás, Kokas Dóra, Lakatos Szil┗ia, OrHáﾐ Aﾐikó, Orsós Aﾐﾐa, Szauer Csilla, 

Szeﾏeﾐ┞ei Mariaﾐﾐ, Torda Ágﾐes, Treﾐdl Faﾐﾐi, Varga Araﾐka, Vég )oltáﾐ Ákos.  
Az elkészült kézirathoz kiegészítő ﾏegjeg┞zéseket tettek a TÜRR KKI esél┞eg┞eﾐlőségi ﾏeﾐtorai. 

 

 

A következő oldalakoﾐ elhel┞ezett táHlák és a hozzájuk tartozó ﾏag┞arázatok azt szolgálják, hog┞ a Hel┞i 
Esél┞eg┞eﾐlőségi Prograﾏ ふHEPぶ hel┞zeteleﾏzése száﾏszerű adatokkal alátáﾏasztott leg┞eﾐ. 
 

A Hel┞i Esél┞eg┞eﾐlőségi Prograﾏ elkészítéséﾐek részletes szaHál┞airól szóló ヲ/ヲヰヱヲ. ふVI. ヵ.ぶ EMMI reﾐdelet 
ヱ. és ヲ. száﾏú ﾏelléklete rögzíti azokat a statisztikai ﾏutatókat, adatokat és tartalﾏi eleﾏeket, aﾏel┞ek a 
HEP elkészítéséﾐek alapját képezik.  
 

A Hel┞i Esél┞eg┞eﾐlőségi Prograﾏ segédletekéﾐt összeállított SaHloﾐhoz kapIsolódik ez a Melléklet, ﾏel┞Heﾐ 
táHlázatos forﾏáHaﾐ adtuk ﾏeg a reﾐdeleti elvárás statisztikai ﾏutatóit. A táHlázatokat a reﾐdeleti 
szaHál┞ozó tartalﾏi elvárásaiﾐak sorreﾐdjéHeﾐ hel┞eztük el úg┞, hog┞ a táHlázatok száﾏozása követi a 

reﾐdelet ヲ. száﾏú ﾏellékletéHeﾐ haszﾐált sorszáﾏozást. 
 

Miﾐdezekeﾐ túl készítettüﾐk továHHi táHlázatokat ﾏag┞arázatokkal, ﾏivel úg┞ látjuk, hog┞ az ezekHeﾐ 
foglalt adatok is szükségesek a ﾏegalapozott esél┞eg┞eﾐlőségi hel┞zeteleﾏzés elkészítéséhez. A reﾐdeleti 
szaHál┞ozóﾐ túli, kiegészítő táHlázatokat is a reﾐdeleti szaHál┞ozó ヲ. száﾏú ﾏellékletéﾐek száﾏozása szeriﾐt 
hel┞eztük el eHHeﾐ a MellékletHeﾐ. 
 

Az adatok összeg┞űjtéséhez segítséget ﾐ┞újt a TeIR adatHázis ふhttps://teir.vati.huぶ, valaﾏiﾐt a hel┞i 
öﾐkorﾏáﾐ┞zat és partﾐereiﾐek adatai.  
 

Terﾏészeteseﾐ ez a dokuﾏeﾐtuﾏ is Isak segédlet a Hel┞i Esél┞eg┞eﾐlőségi Prograﾏok elkészítéséhez, vag┞is 
eg┞ ol┞aﾐ ajáﾐlás, aﾏel┞Hől a települési esél┞eg┞eﾐlőségi prograﾏ készítői a hel┞i sajátosságokat 
fig┞eleﾏHe véve válogathatﾐak aHHól a IélHól, hog┞ ﾏiﾐél széleseHH körHeﾐ feltárják a településük hel┞zetét 
az esél┞eg┞eﾐlőség szeﾏpoﾐtjáHól.  
A ﾏellékletHeﾐ elhel┞ezett táHlák eg┞ részéﾐek ふIíﾏűk zölddel kieﾏeltぶ kitöltése jogszaHál┞Haﾐ előírt 
kötelezettség az öﾐkorﾏáﾐ┞zatok hel┞i esél┞eg┞eﾐlőségi prograﾏjaiﾐak ﾏegalkotása soráﾐ, és eg┞ része 
pedig javasolt a részletes eleﾏzés ﾏegalapozásához.  
 

Az aláHHi adattáHlák ………………………………. ┗áros/község öﾐkorﾏáﾐ┞zata HEP HE-éhez készültek.  
A táHlák kitöltéséﾐek dátuﾏa:………………………………………….  
A táHlák száﾏozása a hel┞zeteleﾏzés adott fejezetére utal. 

 

 

ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001  

Esél┞eg┞eﾐlőség-el┗ű fejlesztéspolitika 
kapaIitásáﾐak Hiztosítása 

 

Türr Ist┗áﾐ Képző és Kutató Iﾐtézet 

Cíﾏ: ヱヰヵヴ Budapest, SzéIheﾐ┞i u. ヱヴ. 
Telefon:06-1-882-3454 

email: ugyfelszolgalat@tkki.hu 

web: www.tkki.hu 

Felﾐőttképzési ﾐ┞il┗áﾐtartási száﾏ: ヰヱ-0790-04 

Iﾐtézﾏéﾐ┞i akkreditáIiós lajstroﾏszáﾏ: AL ヰヰヰΒ 

mailto:ugyfelszolgalat@tkki.hu
http://www.tkki.hu/
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A település bemutatása  

 

ヱ. száﾏú táHlázat - Lakóﾐépesség száﾏa az é┗ ┗égéﾐ 

 

 
lakóﾐépess

ég 

ヲヰヰΑ ふfőぶ 1431  fő 

ヲヰヰΒ ふfőぶ 1444  fő 

Lakóﾐépesség száﾏáﾐak ┗áltozása ふ%ぶ 100,9  % 

ヲヰヰΓ ふfőぶ 1449  fő 

Lakóﾐépesség száﾏáﾐak ┗áltozása ふ%ぶ 100,34  % 

ヲヰヱヰ ふfőぶ 1466  fő 

Lakóﾐépesség száﾏáﾐak ┗áltozása ふ%ぶ 101,17  % 

ヲヰヱヱ ふfőぶ 1453  fő 

Lakóﾐépesség száﾏáﾐak ┗áltozása ふ%ぶ 99,11 % 

ヲヰヱヲ ふfőぶ 1404 fő 

Lakóﾐépesség száﾏáﾐak ┗áltozása ふ%ぶ 96,62 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Települési  statisztikai  adatok  

 

A lakóﾐépességet úg┞ értjük, ﾏiﾐt az adott területeﾐ lakóhell┞el reﾐdelkező, de ﾏásutt tartózkodási hell┞el 
ﾐeﾏ reﾐdelkező szeﾏél┞ek, valaﾏiﾐt az ug┞aﾐezeﾐ a területeﾐ tartózkodási hell┞el reﾐdelkező szeﾏél┞ek 
eg┞üttes száﾏa.  
A lakóﾐépesség száﾏáﾐak változása ふ%ぶ száﾏítási ﾏódja: pl.: ふヲヰヰΒ -as "fő" adat osztva a ヲヰヰΑ -es "fő" 
adattalぶ×ヱヰヰ vag┞ ヲヰヰΓ-es "fő" adat osztva a ヲヰヰΒ - as "fő" adattal×ヱヰヰ.  
Ez a száﾏadat, illetve a változás aráﾐ┞a ﾏegﾏutatja, hog┞ az adott településeﾐ ﾏekkora lakóﾐépességre 
vonatkoztatva kell áttekiﾐteﾐi az esél┞eg┞eﾐlőség ﾏegvalósulását. 
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ヲ. száﾏú táHlázat - Állaﾐdó ﾐépesség 

 

 

 

Az állaﾐdó ﾐépesség száﾏát úg┞ értelﾏezzük, ﾏiﾐt a Hejeleﾐtett állaﾐdó ﾐépességet. Tehát az adott területeﾐ 
Hejeleﾐtett lakóhell┞el ふállaﾐdó lakássalぶ reﾐdelkező szeﾏél┞ek tartozﾐak a Hejeleﾐtett állaﾐdó ﾐépesség köréHe, 
függetleﾐül attól, hog┞ vaﾐ-e ﾏáshol Hejeleﾐtett tartózkodási hel┞ük ふideigleﾐes lakásukぶ, vag┞ hog┞ az összeírás 
eszﾏei időpoﾐtjáHaﾐ jeleﾐ voltak-e. 

Az életkor szeriﾐti HoﾐtásHaﾐ való állaﾐdó ﾐépesség száﾏossága sziﾐtéﾐ segít az esél┞eg┞eﾐlőség külöﾐHöző 
IélIsoportjáﾐak HeazoﾐosításáHaﾐ. 

 

 

állaﾐdó ﾐépesség száﾏa 1464 fő 

ﾐő 
773 fő 

53 % 

férfi 
691 fő 

47 % 

0-ヲ é┗esek 
50 fő 

3,41 % 

0-ヱヴ é┗es ﾐők 
152 fő 

10,38 % 

0-ヱヴ é┗es férfiak 
156 fő 

10,65% 

15-ヱΑ é┗es ﾐők 
38 fő 

2,59 % 

15-ヱΑ é┗es férfiak 
ヴヱ fő 

2,80 % 

18-ヵヴ é┗es ﾐők 
361 fő 

24,96 % 

18-ヵΓ é┗es férfiak 
403 fő 

27,86 % 

60-ヶヴ é┗es ﾐők 
38 fő 

2,62 % 

60-ヶヴ é┗es férfiak 
29 fő 

2,00 % 

ヶヵ é┗ feletti ﾐők 
127 fő 

8,78 % 

ヶヵ é┗ feletti férfiak 
62 fő 

4,28 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Települési 
statisztikai adatok 

 



 6

4 

ン. száﾏú táHlázat - Öregedési iﾐde┝ 

 

   

  
ヶヵ é┗ feletti állaﾐdó lakosok 

száﾏa ふfőぶ 
0-ヱヴ é┗es korú állaﾐdó lakosok 

száﾏa ふfőぶ 
Öregedési iﾐde┝ ふ%ぶ 

2001 nincs adat nincs adat nincs adat 

2008 189  328 57,62 

2009 197  326  60,06 

2010  209  323  64,70 

2011  196  311  63,02 

2012  189  308  61,36 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 

Az öregedési iﾐde┝ azt jelzi, hog┞ ヱヰヰ fő ヱヴ év alattira ﾏeﾐﾐ┞i ヶヵ éveﾐ felüli fő jut. Az öregedési iﾐde┝et úg┞ 
száﾏítjuk ki, hog┞ a ヶヵ év felettieket elosztjuk a ヰ-ヱヴ évesekkel, és ezt ﾏegszorozzuk százzal. Ez az iﾐde┝ 
ﾏegﾏutatja, hog┞ az adott település ﾐépességére ﾏi a jelleﾏző: aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ ヱヰヰ alatti az iﾐde┝, akkor 
túlsúl┞Haﾐ vaﾐﾐak a ヱヴ év alattiak, vag┞is fiatalos a ﾐépességszerkezet. Ha az iﾐde┝ ヱヰヰ felett vaﾐ, akkor a ヶヵ 
év felettiek vaﾐﾐak töHHeﾐ, és a település elöregedő. A kétféle hel┞zet legeg┞szerűHHeﾐ esél┞eg┞eﾐlőség 
szeﾏpoﾐtjáHól úg┞ értelﾏezhető, hog┞ ﾏíg a fiatalos ﾐépességszerkezet esetéﾐ a g┞erekek, addig az öregedő 
esetéﾐ az idősek fokozottaHH ellátására vaﾐ szükség. Terﾏészeteseﾐ ez az iﾐde┝ – ug┞aﾐúg┞ ﾏiﾐt a töHHi – 

eg┞éH összefüggésHeﾐ is vizsgálaﾐdó. Vag┞is például a g┞erekek alaIsoﾐ┞ száﾏossága ﾐeﾏ jeleﾐti azt, hog┞ 
ők ﾐe igéﾐ┞elﾐéﾐek fokozott fig┞elﾏet, külöﾐöseﾐ akkor például, ha szüleik alaIsoﾐ┞ jövedelﾏűek. 

 

 

ヴ. száﾏú táHlázat - Belföldi ┗áﾐdorlások 

 

   

  állaﾐdó jellegű oda┗áﾐdorlás el┗áﾐdorlás egyenleg 

2008  44  33  11 

2009  29  27  2 

2010  31  24  7 

2011  31  36  -5 

2012 38 21  17 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A Helföldi váﾐdorlásokat úg┞ tudjuk kiszáﾏolﾐi, hog┞ az odaváﾐdorlásHól kivoﾐjuk az elváﾐdorlást. Ez az adat 
az adott település voﾐzerejét ﾏutatja: ha pozitív az eg┞eﾐleg, akkor az odaköltözés, ha ﾐegatív, akkor az 
elváﾐdorlás jelleﾏző. Terﾏészeteseﾐ itt is továHHi téﾐ┞ezőket szükséges fig┞eleﾏHe veﾐﾐi. 
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ヵ. száﾏú táHlázat - Terﾏészetes szaporodás 

 

  Él┗e születések száﾏa halálozások száﾏa terﾏészetes szaporodás ふfőぶ 
2008  19  19 0  

2009  16  7  9 

2010  12  10  2 

2011  15  21  -6 

2012  22  16  6 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A terﾏészetes szaporodás értékét úg┞ száﾏoljuk ki, hog┞ az élveszületések száﾏáHól kivoﾐjuk a 
halálozások száﾏát.  
Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ össze kíváﾐjuk vetﾐi országos vag┞ ﾏás település adatával, akkor a terﾏészetes 

szaporodást szükséges ezrelékHeﾐ kiszáﾏolﾐi. 
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

ン.ヲ.ヱ. száﾏú táHlázat - N┞il┗áﾐtartott álláskeresők száﾏa és aráﾐ┞a, ヱヵ-ヶヴ é┗esek száﾏa 

 

 
15-ヶヴ é┗ közötti 

lakóﾐépesség ふfőぶ 
ﾐ┞il┗áﾐtartott álláskeresők száﾏa  

 ﾐő férfi összeseﾐ ﾐő férfi összesen 

    fő % fő % fő % 

2008 483 443 926 102 21,16 112 25,28 214 23,11 

2009 360 483 843 88 24,44 113 23,39 211 24,31 

2010 478 456 934 123 25,73 127 27,85 250 26,76 

2011 480 466 946 82 17,08 75 16,09 157 16,59 

2012 488 479 967 109 22,33 92 19,20 201 20,78 

Forrás: TeIR, Neﾏzeti Muﾐkaüg┞i Hi┗atal 
 

A %-ot kell érteleﾏszerűeﾐ száﾏolﾐi, pl.: ﾐ┞ilváﾐtartott ﾐő álláskeresők osztva a ヱヵ-ヶヴ éves ﾐők 
száﾏával×ヱヰヰ 

Megjeg┞zés: teljes ヱヵ-ヶヴ éves ﾐépességgel lehet Isak száﾏolﾐi a javasolt "gazdaságilag aktív ヱヵ–64 éves 
ﾐépesség" hel┞ett ﾏivel ez az adat ﾐeﾏ található a TeIR-ben.  

Ezek az adatok arra ﾏutatﾐak rá, hog┞ a teljes lakóﾐépességhez képest ﾏil┞eﾐ aráﾐ┞ú a ﾐ┞ilváﾐtartott 
álláskeresők száﾏa, ez ﾏikéﾐt változott az elﾏúlt évekHeﾐ, illetve, hog┞ ﾏil┞eﾐ az aráﾐ┞ a férfiak és ﾐők 

között a vizsgált területeﾐ.  
 

 

ン.ヲ.ヲ. száﾏú táHlázat - Regisztrált ﾏuﾐkaﾐélküliek száﾏa korIsoport szeriﾐt 

 

    2008 2009 2010 2011 2012 

ﾐ┞il┗áﾐtartott álláskeresők  
száﾏa összeseﾐ 

fő 214 201 250 157 201 

ヲヰ é┗es és fiatalaHH 
fő 9 6 14 9 5 

% 4,2 2,98 5,6 5,73 2,48 

21-ヲヵ é┗  
fő 18 21 30 22 32 

% 8,41 10,41 12 14,01 15,92 

26-ンヰ é┗ 
fő 24 25 24 16 21 

% 11,21 12,43 9,6 10,19 10,44 

31-ンヵ é┗ 
fő 40 35 39 17 14 

% 18,69 17,41 15,6 10,82 6,96 

36-ヴヰ é┗ 
fő 37 31 34 24 35 

% 17,28 15,42 13,6 15,28 17,41 

41-ヴヵ é┗ 
fő 22 18 28 22 29 

% 10,28 8,95 11,2 14,01 14,42 

46-ヵヰ é┗ 
fő 34 34 34 19 18 

% 15,88 16,91 13,6 99,87 8,95 

51-ヵヵ é┗ 
fő 22 21 31 15 28 

% 10,28 10,44 12,4 9,55 13,93 

56-ヶヰ é┗ 
fő 8 10 15 12 16 

% 3,73 4,97 6 7,64 7,96 

ヶヱ é┗ felett 
fő 0 0 1 1 3 

% 0 0 0,4 0,63 1,49 

Forrás: TeIR, Neﾏzeti Muﾐkaüg┞i Hi┗atal 
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A regisztrált ﾏuﾐkaﾐélküliek korIsoportoﾐkéﾐti Hoﾐtása, illet┗e idősoros ┗áltozása ráﾏutat arra, hog┞ a 
ﾏuﾐkaﾐélküliség a külöﾐHöző korosztál┞ tekiﾐtetéHeﾐ ﾏikéﾐt ┗áltozik. Az adatok, külöﾐöseﾐ az országos és 
térségi adatokkal össze┗etésHeﾐ ráﾏutatﾐak arra, hog┞ az eg┞es korosztál┞okat tekiﾐt┗e elégséges-e a 

ﾏeglé┗ő proHléﾏakezelés ┗ag┞ to┗áHHi Hea┗atkozásokat szükséges ter┗ezﾐi. 
 

 

ン.ヲ.ン. száﾏú táHla - A ﾏuﾐkaﾐélküliek és a ヱΒヰ ﾐapﾐál régeHHeﾐ regisztrált ﾏuﾐkaﾐélküliek száﾏa és 
aráﾐ┞a ﾐeﾏeﾐkéﾐt 
 

  
ﾐ┞il┗áﾐtartott/regisztrált  
ﾏuﾐkaﾐélküli összeseﾐ 

ヱΒヰ ﾐapﾐál régeHHeﾐ regisztrált 
 ﾏuﾐkaﾐélküli 

  fő fő % 

  ﾐő férfi összeseﾐ ﾐő férfi összeseﾐ Nő férfi összeseﾐ 

2008 102 112 214 70 66 136 68,62 58,92 63,55 

2009 88 113 205 68 74 142 77,27 65,48 69,26 

2010 123 127 250 83 80 163 67,5 62,99 65,2 

2011 82 75 157 47 47 94 57,31 62,66 59,87 

2012 109 92 201 24 21 45 22,01 22,82 22,38 

Forrás: TeIR, Neﾏzeti Muﾐkaüg┞i Hi┗atal 
 

A százalékos aráﾐ┞ok kiszáﾏolása arra ﾏutat rá, hog┞ ﾏil┞eﾐ aráﾐ┞Haﾐ vaﾐﾐak a tartós ﾏuﾐkaﾐélküliek. 
Eﾐﾐek kiszáﾏolását úg┞ törtéﾐik, hog┞ például az adott évHeﾐ ヱΒヰ ﾐapﾐál régeHHeﾐ regisztrált ﾏuﾐkaﾐélküli 
férfiak száﾏát ふfőぶ elosztjuk az összes regisztrált ﾏuﾐkaﾐélküli férfiak száﾏával és ﾏegszorozzuk százzal.  
Miﾐél ﾏagasaHH a tartós ﾏuﾐkaﾐélküliek száﾏaráﾐ┞a, aﾐﾐál iﾐkáHH szükséges a Hea┗atkozások ter┗ezése. 
Ez esetHeﾐ is fig┞eleﾏHe kell ┗eﾐﾐi a ﾐeﾏek közötti külöﾐHséget, illet┗e a területi és országos aráﾐ┞okat. 
 

 

ン.ヲ.ヴ. száﾏú táHlázat - N┞il┗áﾐtartott pál┞akezdő álláskeresők száﾏa és a ヱΒ-ヲΓ é┗es ﾐépesség száﾏa 
ﾐeﾏeﾐkéﾐt 
 

é┗  18-ヲΓ é┗esek száﾏa N┞il┗áﾐtartott pál┞akezdő álláskeresők száﾏa 

  ﾐő férfi összeseﾐ ﾐő Férfi összeseﾐ 

  fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 120 121 241 5 4,16 7 5,78 12 4,97 

2009 146 122 268 6 4,1 10 8,19 16 5,97 

2010 122 120 242 14 11,47 15 12,5 29 11,98 

2011 117 120 237 15 12,82 7 5,83 22 9,28 

2012 123 117 240 15 12,19 8 6,83 23 9,58 

Forrás: TeIR, Neﾏzeti Muﾐkaüg┞i Hi┗atal 
 

A százalékos aráﾐ┞ok kiszáﾏítása hasoﾐló az előző táHlázat száﾏítási ﾏódjához. Megjeg┞ezzük, hog┞ eHHeﾐ 
a táHláHaﾐ a Neﾏzeti Muﾐkaüg┞i Hivataltól szárﾏazó adatok vaﾐﾐak, ﾏel┞ek havi és ﾐeg┞edéves 
HoﾐtásHaﾐ érhetők el.  
A táHlázatHól ﾐ┞ert adatok ふországos és területi adatokkal ┗aló össze┗etésHeﾐぶ eg┞ foﾐtos ﾏuﾐkaerő-piaci 

hel┞zetre, a pál┞akezdők hel┞zetére iráﾐ┞ítja a fig┞elﾏet. 
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ン.ヲ.ヵ. száﾏú táHlázat - AlaIsoﾐ┞aﾐ iskolázott ﾐépesség 

 

é┗  
ヱヵ é┗es és időseHH lakosság 

száﾏa összeseﾐ 

15-X é┗es legaláHH általáﾐos 
iskolát ┗égzettek száﾏa 

általáﾐos iskolai ┗égzettséggel ﾐeﾏ 
reﾐdelkezők ヱヵ-┝ é┗esek száﾏa  

  összeseﾐ ﾐő férfi összeseﾐ ﾐő férfi Összeseﾐ ﾐő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 994 535 459 737 364 373 257 25,86 171 31,97 86 18,74 

2011 1142 612 530 nincs adat 

ninc

s 

adat 

nincs 

adat 

nincs 

adat 

nincs 

adat 

ninc

s 

adat 

nincs 

adat 

nin

cs 

ada

t 

nincs 

adat 

Forrás: TeIR, KSH Népszáﾏlálás, Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés 

 

A HEP SaHloﾐ és ﾏellékletei összeállításáﾐak időpoﾐtjáHaﾐ Isak a ヲヰヰヱ. évi ﾐépszáﾏlálásHól állﾐak 
reﾐdelkezésre települési adatok, várhatóaﾐ ヲヰヱン fol┞aﾏáﾐ ﾐ┞ilváﾐosságra kerülﾐek a ヲヰヱヱ. évi 
ﾐépszáﾏlálási adatok is. 
Az általáﾐos iskolai végzettséggel ﾐeﾏ reﾐdelkező ヱヵ-X évesek száﾏát Isak úg┞ lehet kiszáﾏolﾐi, hog┞ a 
legaláHH általáﾐos iskolát végzettek száﾏát ki kell voﾐﾐi a teljes ヱヵ évesﾐél időseHH ﾐépesség létszáﾏáHól.  
Ez az adatsor haszﾐálható a foglalkoztatottság részﾐél, de a HEP töHH ﾏás fejezetéﾐél is foﾐtos alap-

adatsor. 

 

ン.ヲ.ヶ. száﾏú táHlázat - Regisztrált ﾏuﾐkaﾐélküliek száﾏa iskolai ┗égzettség szeriﾐt 

 

É┗ 

ﾐ┞il┗áﾐtartott 
álláskeresők száﾏa 

összeseﾐ 

A ﾐ┞il┗áﾐtartott álláskeresők ﾏegoszlása iskolai ┗égzettség szeriﾐt 

Β általáﾐosﾐál alaIsoﾐ┞aHH ┗égzettség Β általáﾐos ┗égzettség 

   Fő fő fő 

2008 214 15 115 

2009 201 17 108 

2010 250 19 132 

2011 157 11 80 

2012 201 15 109 

Forrás: TeIR, Neﾏzeti Muﾐkaüg┞i Hi┗atal 
 

Az adattáHla száﾏszerűeﾐ adja ﾏeg, hog┞ a ﾐ┞ilváﾐtartott álláskeresők közül ﾏil┞eﾐ létszáﾏHaﾐ vaﾐﾐak az 
alaIsoﾐ┞ iskolai végzettségűek. A táHlázat adatai alkalﾏasak arra, hog┞ tervezhetővé teg┞ék a 
Heavatkozások ﾏértékét, ﾏil┞eﾐségét.    
 

ン.ヲ.Α. száﾏú táHlázat - Általáﾐos iskolai felﾐőttoktatásHaﾐ taﾐulók létszáﾏa és a Β. é┗fol┞aﾏot 
eredﾏéﾐ┞eseﾐ ┗égzettek 

 

 é┗ 
általáﾐos iskolai felﾐőttoktatásHaﾐ 

részt┗e┗ők száﾏa 

Β. é┗fol┞aﾏot felﾐőttoktatásHaﾐ eredﾏéﾐ┞eseﾐ el┗égzők 
száﾏa 

  fő Fő % 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2012 0 0 0 

Forrás: TeIR, Területi Állaﾏháztartási és Közigazgatási IﾐforﾏáIiós Szolgálat ふTÁKIS)ぶ 
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Ez az adat arra ﾏutat rá, hog┞ ﾏeﾐﾐ┞ire sikerül az iskolázatlaﾐok Hevoﾐása a felﾐőttoktatásHa. Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ 
az alaIsoﾐ┞ iskolázottság proHléﾏa a településeﾐ, és eközHeﾐ a felﾐőttoktatás ezeﾐ a területeﾐ ﾐeﾏ jeleﾐik 
ﾏeg, akkor a későHHiekHeﾐ eg┞ Heavatkozási terület lehet. Ha a településeﾐ ﾐiﾐIs általáﾐos iskolai 
felﾐőttképzés, Iélszerű felﾏérﾐi az erre voﾐatkozó igéﾐ┞t és partﾐerek Hevoﾐásával ﾏegszervezﾐi. 
ン.ヲ.Β. száﾏú táHlázat - FelﾐőttoktatásHaﾐ részt┗e┗ők száﾏa középfokú iskoláHaﾐ 

 

 

középfokú 
felﾐőttoktatásHaﾐ  

részt┗e┗ők összeseﾐ 

szakiskolai 

 felﾐőttoktatásHaﾐ 

 részt┗e┗ők 

szakközépiskolai 
felﾐőttoktatásHaﾐ 

részt┗e┗ők 

giﾏﾐáziuﾏi 
felﾐőttoktatásHaﾐ 

részt┗e┗ők 

  fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, Területi Állaﾏháztartási és Közigazgatási IﾐforﾏáIiós Szolgálat ふTÁKIS)ぶ 
 

Ez a két adatsor – éppúg┞, ﾏiﾐt a ン.ヲ.Α táHlázat adatai - Isak ériﾐtőlegeseﾐ kapIsolódik ehhez a fejezethez, 
azoﾐHaﾐ alkalﾏas arra, hog┞ száﾏszerűeﾐ is kiﾏutassuk, hog┞ a ﾏuﾐkaerő-piaIi hátráﾐ┞okat okozó 
alaIsoﾐ┞ iskolázottság javítására voﾐatkozó felﾐőttoktatásHa ﾏil┞eﾐ létszáﾏHaﾐ, aráﾐ┞Haﾐ voﾐódﾐak He a 
településeﾐ élők. Tekiﾐtettel arra, hog┞ a feﾐti táHlázathoz ﾏegjelölt adatforrások ﾐeﾏ tájékoztatﾐak arról, 
hog┞ a felﾐőttoktatásHaﾐ résztvevők valóHaﾐ a település lakói-e, illetve, hog┞ a település lakói ﾏel┞ik 
településeﾐ veszik igéﾐ┞He ezt az oktatási szolgáltatást, javasoljuk a táHlázat adatait az öﾐkorﾏáﾐ┞zati 
adatg┞űjtéssel poﾐtosítaﾐi.  
 

 

ン.ヲ.Γ. száﾏú táHlázat - KözfoglalkoztatásHaﾐ részt┗e┗ők száﾏa 

 

 

KözfoglalkoztatásHaﾐ 
részt┗e┗ők szeﾏél┞ek 

száﾏa 

KözfoglalkoztatásHaﾐ 
részt┗e┗ők aráﾐ┞a a 
település aktí┗ korú 
lakosságához képest 

KözfoglalkoztatásHaﾐ 
részt┗e┗ő 

roﾏák/Iigáﾐ┞ok 
száﾏa 

KözfoglalkoztatásHaﾐ 
részt┗e┗ők roﾏák aráﾐ┞a 
az aktí┗ korú roﾏa/Iigáﾐ┞ 

lakossághoz képest 

2010     

2011     

2012     

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zat adatai 
 

Ki kell száﾏolﾐi, hog┞ az aktív korú ふヱヵ-ヶヴ év közöttiぶ lakóﾐépesség háﾐ┞ %-a vesz részt 
közfoglalkoztatásHaﾐ, valaﾏiﾐt hog┞ az aktív korú roﾏa/Iigáﾐ┞ ﾐépesség ﾏekkora része vesz részt e 
foglalkoztatási forﾏáHaﾐ. Az öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés terﾏészeteseﾐ a partﾐerekkel – pl. ﾐeﾏzetiségi 
öﾐkorﾏáﾐ┞zat vag┞ Iivil szervezet stb. – való eg┞üttﾏűködésHeﾐ valósulhat ﾏeg.  
 

 

ン.ヲ.ヱヰ. száﾏú táHlázat – A foglalkozáshoz ┗aló hozzáférés esél┞éﾐek hel┞i poteﾐIiálja - ┗állalkozások 

 

 

regisztrált 
vállalkozások 

száﾏa a 
településeﾐ 

Kis-

kereskedelmi 

üzletek 
száﾏa 

veﾐdég- 

látóhel┞ek 

száﾏa 

állaﾏi 
szektorban 

foglalkozta-

tottak 

száﾏa 

kivetett 

iparűzési 
adó ふftぶ 

befizetett 

iparűzési 
adó ふftぶ 

ﾏűködő 
foglalkoztatási 

programok 

száﾏa 
helyben 

foglalkoztatási 
programokban 

részt vevők 
száﾏa 
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2008         

2009         

2010         

2011         

2012         

Forrás: TEIR, T-Star, öﾐkorﾏáﾐ┞zat adatai 
 

Meg kell vizsgálﾐi a hel┞i ﾏuﾐkalehetőségek alakulásáﾐak teﾐdeﾐIiáit, illetve azt, ﾏeﾐﾐ┞ire illeszkedik az a 
hel┞i ﾏuﾐkaerő és állásﾐélküli ﾏuﾐkaerő lélekszáﾏáﾐak alakulásához, és szakképzettségi szerkezetéhez. 
ン.ヲ.ヱヱ. száﾏú táHlázat – A foglalkoztatáshoz ┗aló hozzáférés esél┞éﾐek hel┞i poteﾐIiálja - közlekedés 

 

 elérhetősé
g átlagos 

ideje 

autóval 

autóHusz 
járatpárok 

száﾏa ﾏuﾐka-

napokon 

átlagos 
utazási idő 
autóHusszal 

voﾐat járatok 
átlagos száﾏa 
munkanapoko

n 

átlagos 
utazási 

idő 
vonattal 

Kerékpár 
útoﾐ való 

ﾏegközelít-

hetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpároﾐ 

Legköze-

lebbi 

centrum 

       

Megye-

székhel┞ 

       

Főváros        

Forrás: hel┞i autóHusz társaság, MÁV, öﾐkorﾏáﾐ┞zat adatai 
 

Meg kell vizsgálﾐi a táHlázatHaﾐ ﾏegadottak ﾏellett, illetve hel┞ett a közeli foglalkoztatási Ieﾐtruﾏ 
ふvárosközpoﾐt, ﾐag┞városぶ elérhetőségét külöﾐHöző közlekedési ﾏódozatokkal. Az öﾐkorﾏáﾐ┞zat 
adatg┞űjtés terﾏészeteseﾐ a partﾐerekkel való eg┞üttﾏűködésHeﾐ valósulhat ﾏeg. 
 

 

ン.ヲ.ヱヲ. száﾏú táHlázat – A foglalkoztatáshoz ┗aló hozzáférés esél┞éﾐek hel┞i poteﾐIiálja – fiatalok 

 

 van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását ﾏegköﾐﾐ┞ítő 
prograﾏok a településeﾐ 

 

- 

- 

- 

fiatalok foglalkoztatását ﾏegköﾐﾐ┞ítő 
prograﾏok a ┗oﾐzásközpontban 

 

- 

- 

- 

az oktatásHól a ﾏuﾐkaerőpiaIra ┗aló 
átﾏeﾐetet ﾏegköﾐﾐ┞ítő prograﾏok a 
településeﾐ 

 

- 

- 

- 

az oktatásHól a ﾏuﾐkaerőpiaIra ┗aló 
átﾏeﾐetet ﾏegköﾐﾐ┞ítő prograﾏok a 
┗oﾐzásközpoﾐtHaﾐ 

 

- 

- 

- 
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Forrás: hel┞i adatg┞űjtés 

 

Össze kell g┞űjteﾐi azokat a településeﾐ elérhető, vag┞ a voﾐzáskörzetéHeﾐ ふközeli város, ﾐag┞városぶ 
reﾐdelkezésre álló prograﾏokat, aﾏel┞ek ﾏegköﾐﾐ┞ítik a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásHól a 
ﾏuﾐkaerőpiaIra való átﾏeﾐetet; képzéshez, továHHképzéshez való hozzáférésüket. Kérjük, e prograﾏok 
ﾏeglétét, vag┞ hiáﾐ┞át rögzítse a táHlázat ヲ. oszlopáHaﾐ, a harﾏadik oszlopHaﾐ sorolja fel ezeﾐ 
prograﾏokat. Az öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés terﾏészeteseﾐ a partﾐerekkel való eg┞üttﾏűködésHeﾐ 
valósulhat ﾏeg. 
 

 

ン.ヲ.ヱン. száﾏú táHlázat – A foglalkozáshoz ┗aló hozzáférés esél┞éﾐek hel┞i poteﾐIiálja – programokon 

rész┗e┗ő  fiatalok száﾏa 

 

fő fiatalok foglalkoztatását 
ﾏegköﾐﾐ┞ítő 
programok a 

településeﾐ 

fiatalok 

foglalkoztatását 
ﾏegköﾐﾐ┞ítő 
programok a 

┗oﾐzáskörzetHeﾐ 

az oktatásHól a 
ﾏuﾐkaerőpiaIra ┗aló 

átﾏeﾐetet ﾏegköﾐﾐ┞ítő 
prograﾏok a településeﾐ 

az oktatásHól a 
ﾏuﾐkaerőpiaIra ┗aló 

átﾏeﾐetet ﾏegköﾐﾐ┞ítő 
programok a 

┗oﾐzáskörzetHeﾐ 

 férfi ﾐő férfi ﾐő férfi ﾐő férfi ﾐő 

2008         

2009         

2010         

2011         

2012         

Forrás: hel┞i adatg┞űjtés 

 

A feﾐti adatok szöveges eleﾏzése a hel┞i jó g┞akorlatok leírására is alkalﾏas. Segítségével áthatóvá válﾐak 
a hiáﾐ┞területek és az adaptálható prograﾏok is. Az öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés terﾏészeteseﾐ a 
partﾐerekkel való eg┞üttﾏűködésHeﾐ valósulhat ﾏeg. 
 

 

ン.ヲ.ヱヴ. száﾏú táHlázat – A foglalkoztatáshoz ┗aló hozzáférés esél┞éﾐek hel┞i poteﾐIiálja - felﾐőttek 
ﾏuﾐkaerő-piaIi iﾐtegráIióját segítő szer┗ezetek és szolgáltatások feltérképezése 

 Van/nincs Felsorolás 

felﾐőttképző prograﾏok a településeﾐ  - 

- 

- 

felﾐőttképző prograﾏok a ┗oﾐzásközpoﾐtHaﾐ  - 

- 

- 

eg┞éH ﾏuﾐkaerő-piaIi szolgáltatások a településeﾐ  - 

- 

- 

eg┞éH ﾏuﾐkaerő-piaIi szolgáltatások a ┗oﾐzásközpoﾐtHaﾐ  - 

- 

- 

Hel┞i foglalkoztatási prograﾏok a településeﾐ  - 

- 

- 

Helyi foglalkoztatási prograﾏok a ┗oﾐzásközpoﾐtHaﾐ  - 
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- 

- 

Forrás: hel┞i adatg┞űjtés 

 

Össze kell g┞űjteﾐi a településeﾐ, vag┞ voﾐzáskörzetéHeﾐ ふközeli város, ﾐag┞városぶ elérhető, a felﾐőttek 
ﾏuﾐkaerő-piaIi iﾐtegráIióját segítő szervezetek és a reﾐdelkezésre álló szolgáltatások ふpl. felﾐőttképzéshez 
és eg┞éH ﾏuﾐkaerő-piaIi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, hel┞i foglalkoztatási prograﾏokぶ listáját. 
Kérjük, e prograﾏok ﾏeglétét, vag┞ hiáﾐ┞át rögzítse a táHlázat ヲ. oszlopáHaﾐ, illetve a harﾏadik oszlopHaﾐ 
sorolja fel ezen programokat. 

 

 

 

ン.ヲ.ヱヵ. száﾏú táHlázat – A foglalkoztatáshoz ┗aló hozzáférés esél┞éﾐek hel┞i poteﾐIiálja – programokon 

rész┗e┗ő  felﾐőttek  száﾏa 

 

fő 

felﾐőttképző 
programok a 

településeﾐ 

felﾐőttképző 
programok a 

┗oﾐzás- 

közpoﾐtHaﾐ 

eg┞éH 
ﾏuﾐkaerő-

piaci 

szolgáltatások 
a településeﾐ 

eg┞éH ﾏuﾐkaerő-

piaci 

szolgáltatások a 
┗oﾐzáskörzetHeﾐ 

helyi 

foglalkoztatási 
programok a 

településeﾐ 

helyi 

foglalkoztatási 
programok a 

┗oﾐzáskörzetHeﾐ 

 férfi ﾐő férfi ﾐő férfi ﾐő férfi ﾐő férfi ﾐő férfi ﾐő 

2008             

2009             

2010             

2011             

2012             

Forrás: hel┞i adatg┞űjtés 

 

A felﾐőttképzési és a foglalkoztatási prograﾏokoﾐ résztvevők száﾏa foﾐtos ﾏutató a településeﾐ élő 
ﾏuﾐkaﾐélküliek perspektívájára és hel┞zetükHől való kitörésre voﾐatkozóaﾐ. Az öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés 
terﾏészeteseﾐ a partﾐerekkel való eg┞üttﾏűködésHeﾐ valósulhat ﾏeg. 
 

 

ン.ヲ.ヱヶ. száﾏú táHlázat – Mél┞szegéﾐ┞ségHeﾐ élők és roﾏák települési öﾐkorﾏáﾐ┞zati saját feﾐﾐtartású 
iﾐtézﾏéﾐ┞ekHeﾐ törtéﾐő foglalkoztatása 

 

fő ﾏél┞szegéﾐ┞ségHeﾐ élők Roﾏák/Iigáﾐ┞ok 

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

Forrás: hel┞i adatg┞űjtés 

 

A ﾏél┞szegéﾐ┞ség fogalﾏát a HEP SaHloﾐ voﾐatkozó fejezetéHeﾐ találhatjuk részleteseﾐ kifejtve. Ez alapjáﾐ 
kereshetjük ﾏeg, hog┞ háﾐ┞ főt foglalkoztattak a ﾏél┞szegéﾐ┞ségHeﾐ élő és háﾐ┞ főt a roﾏák/Iigáﾐ┞ok 
közül a települési öﾐkorﾏáﾐ┞zat saját feﾐﾐtartású iﾐtézﾏéﾐ┞eiHeﾐ az eg┞es é┗ekHeﾐ. Az öﾐkorﾏáﾐ┞zati 
adatg┞űjtés terﾏészeteseﾐ a partﾐerekkel való eg┞üttﾏűködésHeﾐ valósulhat ﾏeg. 
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ン.ン.ヱ. száﾏú táHlázat - Álláskeresési segél┞Heﾐ részesülők száﾏa 

 

  N┞il┗áﾐtartott álláskeresők száﾏa segél┞Heﾐ részesülők fő segél┞Heﾐ részesülők % 

ヲヰヰΒ. ヱ. ﾐeg┞edé┗ 189 12 4,76 

ヲヰヰΒ. ヲ. ﾐeg┞edé┗ 186 9 4,83 

ヲヰヰΒ. ン. ﾐeg┞edé┗ 201 26 12,93 

ヲヰヰΒ. ヴ. ﾐeg┞edé┗ 199 11 5,69 

2008. átlag 194 14,5  

ヲヰヰΓ. ヱ. ﾐeg┞edé┗ 216 14 6,48 

ヲヰヰΓ. ヲ. ﾐeg┞edé┗ 212 16 7,54 

ヲヰヰΓ. ン. ﾐeg┞edé┗ 205 8 3,90 

ヲヰヰΓ. ヴ. ﾐeg┞edé┗ 186 7 3,76 

ヲヰヰΓ. átlag 205 11,25  

ヲヰヱヰ. ヱ. ﾐeg┞edé┗ 231 43 18,61 

ヲヰヱヰ. ヲ. ﾐeg┞edé┗ 211 16 7,58 

ヲヰヱヰ. ン. ﾐeg┞edé┗ 236 26 11,01 

ヲヰヱヰ. ヴ. ﾐeg┞edé┗ 240 21 8,75 

ヲヰヱヰ. átlag 230 26,5  

ヲヰヱヱ. ヱ. ﾐeg┞edé┗ 263 26 9,88 

ヲヰヱヱ. ヲ. ﾐeg┞edé┗ 207 7 3,38 

ヲヰヱヱ. ン. ﾐeg┞edé┗ 186 26 13,97 

ヲヰヱヱ. ヴ. ﾐeg┞edé┗ 134 3 2,23 

ヲヰヱヱ. átlag 198 15,5  

ヲヰヱヲ. ヱ. ﾐeg┞edé┗ 268 1 0,37 

ヲヰヱヲ. ヲ. ﾐeg┞edé┗ 152 1 0,65 

ヲヰヱヲ. ン. ﾐeg┞edé┗ 182 1 0,54 

ヲヰヱヲ. ヴ. ﾐeg┞edé┗ 201 1 0,49 

ヲヰヱヲ. átlag 200,75 1  

Forrás: TeIR, Neﾏzeti Muﾐkaüg┞i Hi┗atal 
 

Ki kell száﾏolﾐi, hog┞ a ﾐ┞ilváﾐtartott álláskeresők közül háﾐ┞ %-a részesült álláskeresési járadékHaﾐ 
ふkoráHHaﾐ ﾏuﾐkaﾐélküli segél┞, keresetpótló táﾏogatásぶ. 
Ezeket az adatokat szükséges össze┗etﾐi a ﾏuﾐkaﾐélküliségi adatokkal, hog┞ látható┗á ┗áljoﾐ, hog┞ a 
reﾐdszeres jö┗edeleﾏ ﾐélkül élők hozzájutﾐak-e táﾏogatáshoz. 
 

 

ン.ン.ヲ. száﾏú táHlázat - Járadékra jogosult regisztrált ﾏuﾐkaﾐélküliek száﾏa 

 

  ﾐ┞il┗áﾐtartott álláskeresők száﾏa álláskeresési járadékra jogosultak  

 fő fő % 

2008 214 18 8,41 

2009 201 16 7,96 

2010 250 18 7,2 

2011 157 15 9,55 

2012 201 9 4,47 

Forrás: TeIR, Neﾏzeti Muﾐkaüg┞i Hi┗atal 
 

E táHlázatHaﾐ a százalékos ﾏegoszlást úg┞ száﾏoljuk ki, hog┞ az álláskeresési járadékra jogosultak 
létszáﾏát ふfőぶ elosztjuk a ﾐ┞ilváﾐtartott álláskeresők száﾏával, ﾏajd ﾏegszorozzuk százzal. 
Az eleﾏzés soráﾐ a táHlázat adatait idősorosaﾐ is fig┞elﾐi kell, ┗ag┞is hog┞ ﾐőtt ┗ag┞ Isökkeﾐt a járadékra 
jogosultak aráﾐ┞a. Eﾏellett a kapott adatokat szükséges össze┗etﾐi a ﾏuﾐkaﾐélküliségi adatokkal, hog┞ 
látható┗á ┗áljoﾐ, hog┞ a reﾐdszeres jö┗edeleﾏ ﾐélkül élők hozzájutﾐak-e táﾏogatáshoz. 
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ン.ン.ン. száﾏú táHlázat- Reﾐdszeres szoIiális segél┞Heﾐ és foglalkoztatást hel┞ettesítő táﾏogatásHaﾐ 
részesítettek száﾏa 

 

  

reﾐdszeres szoIiális 
segél┞Heﾐ részesülők 

  

Foglalkoztatást 
hel┞ettesítő 
táﾏogatás  

ふálláskeresési 
táﾏogatásぶ 

Azokﾐak a száﾏa, akik ンヰ 
nap munkaviszonyt nem 

tudtak igazolﾐi és az FHT 
jogosultságtól elesett  

Azokﾐak a száﾏa, akiktől 
hel┞i öﾐkorﾏáﾐ┞zati 

reﾐdelet alapjáﾐ 
ﾏeg┗oﾐták a táﾏogatást 

  fő 

15-64  

é┗esek %-

áHaﾐ 

fő 
ﾏuﾐkaﾐélküli

ek %-áHaﾐ 
  

2008 112 12,09 0 0 0 0 

2009 41 4,86 100 4,97 0 0 

2010 11 1,17 118 4,72 0 0 

2011 17 1,79 98 6,24 16 0 

2012 11 1,13 126 6,26 14 0 

Forrás: TeIR, Neﾏzeti Muﾐkaüg┞i Hi┗atal, Hel┞i adatg┞űjtés 

 

A táHlázat adatsora azt jelzi, hog┞ az adott településeﾐ a szoIiális segél┞ és a foglalkoztatást hel┞ettesítő 
táﾏogatás, ﾏiﾐt az aktí┗ korúak táﾏogatása ﾏil┞eﾐ ﾏértékHeﾐ ┗aﾐ jeleﾐ. Reﾐdszeres szoIiális segél┞t az az 
aktí┗ korú szeﾏél┞ kaphat az öﾐkorﾏáﾐ┞zattól, aki ﾐeﾏ ﾏuﾐka┗állaló, ┗ag┞ egészségkárosodott, ┗ag┞ 
táﾏogatott álláskereső, ┗ag┞is ol┞aﾐ hátráﾐ┞os ﾏuﾐkaerő-piaIi hel┞zetű, aktí┗ korú szeﾏél┞ek részére 

ﾐ┞újtott táﾏogatás, akik ﾐeﾏ reﾐdelkezﾐek reﾐdszeres, ﾏegélhetést Hiztosító jö┗edeleﾏﾏel. A 
foglalkoztatást hel┞ettesítő táﾏogatást Isak álláskereső szeﾏél┞ ┗eheti igéﾐ┞He. ÖﾐﾏagáHaﾐ az adat ﾐeﾏ 
értelﾏezhető, szükséges össze┗etﾐi az aktí┗ korúak ふン.ヲ.ヱ tábla - 15-ヶヴ é┗esek száﾏaぶ és a ﾏuﾐkaﾐélküliek 
száﾏá┗al ふン.ヲ.ヱ táHla - ﾐ┞il┗áﾐtartott álláskeresők száﾏaぶ. Az eleﾏzés soráﾐ ki kell eﾏelﾐi, hog┞ a szoIiális 
segél┞ ﾏeghatározó ﾏértékHeﾐ jeleﾐik ﾏeg a település alaIsoﾐ┞ jö┗edelﾏű lakosságáﾐak köréHeﾐ.  
FigyeleﾏHe kell veﾐﾐi, hog┞ ヲヰヱヱ jaﾐuár ヱ-től Hérpótló juttatásra ふBJPぶ, illetve ヲヰヱヱ szepteﾏHer ヱ-től 
foglalkoztatást hel┞ettesítő táﾏogatásra ふFHTぶ jogosult, aki koráHHaﾐ reﾐdelkezésre állási táﾏogatásHaﾐ 
ふRÁTぶ részesült, áﾏ a jogosultságot éveﾐte felül kell vizsgálﾐi. ヲヰヱヲ-től Isak aﾐﾐak fol┞ósítható az ellátás, 
aki a jogosultság felülvizsgálatát ﾏegelőző évHeﾐ legaláHH ンヰ nap munkaviszonyt tud igazolni 

közfoglalkoztatásHaﾐ vag┞ a ﾏuﾐkaerőpiaIoﾐ. Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ a feltételekﾐek ﾐeﾏ tud eleget tenni, mert 

száﾏára ﾐeﾏ tudtak közfoglalkoztatás köréHe tartozó ﾏuﾐkát felajáﾐlaﾐi, illetve a ンヰ ﾐap ﾏuﾐkavégzést 
eg┞éH ﾏódoﾐ seﾏ tudta teljesíteﾐi, akkor a ンヰ ﾐap száﾏításáﾐál az általa teljesített közérdekű öﾐkéﾐtes 
tevékeﾐ┞ség időtartaﾏát is fig┞eleﾏHe kell veﾐﾐi. A Hérpótló juttatásHaﾐ részesülő a ﾏuﾐkaüg┞i 
szervezettel ﾐ┞ilváﾐtartott álláskeresőkéﾐt köteles eg┞üttﾏűködﾐi. Jaﾐuár elsejétől közfoglalkoztatásHaﾐ 
Isak a kireﾐdeltség által közvetített álláskeresők, elsősorHaﾐ Hérpótló juttatásra jogosult szeﾏél┞ek 
foglalkoztathatóak, akik a felajáﾐlott ﾏuﾐkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség 
fig┞eleﾏHevétele ﾐélkül kötelesek elfogadﾐi, eﾏellett az öﾐkorﾏáﾐ┞zat reﾐdeletHeﾐ előírhatja jogosultsági 
feltételkéﾐt, hog┞ a juttatásHaﾐ részesülő a lakókörﾐ┞ezetét tartsa reﾐdHeﾐ. A BJP/FHT összege a 
ﾏiﾐdeﾐkori öregségi ﾏiﾐiﾏálﾐ┞ugdíjhoz igazítva, töHH ﾏiﾐt ﾐég┞ évig változatlaﾐul ヲΒ ヵヰヰ foriﾐt volt, ﾏajd 
ez leIsökkeﾐt ヲヲ.ヵヰヰ foriﾐtra. 
 

 

ン.ヴ.ヱ. száﾏú táHlázat - Lakás álloﾏáﾐ┞ 

 

db összes lakásálloﾏáﾐ┞ 
 

Hérlakás álloﾏáﾐ┞ 

szoIiális 
lakásálloﾏáﾐ┞ 

eg┞éH lakásIélra haszﾐált 
ﾐeﾏ lakásIélú iﾐgatlaﾐok 

  

eHHől elégteleﾐ 
lakhatási 

körülﾏéﾐ┞eket 
Hiztosító lakások 

száﾏa 

 

eHHől elégteleﾐ 
lakhatási 

körülﾏéﾐ┞eket 
Hiztosító lakások 

száﾏa 

 

eHHől elégteleﾐ 
lakhatási 

körülﾏéﾐ┞eket 
Hiztosító lakások 

száﾏa 

 

eHHől elégteleﾐ 
lakhatási 

körülﾏéﾐ┞eket 
Hiztosító lakások 

száma 

2008 511 0 0 0 1 1 0 0 



 7

5 

2009 513 0 0 0 1 1 0 0 

2010 513 0 0 0 1 1 0 0 

2011 515 0 0 0 1 1 0 0 

2012 515 0 0 0 1 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatok 

 

Kérjük, g┞űjtse össze az öﾐkorﾏáﾐ┞zati illetve a reﾐdelkezésre álló adatHázisokHól a település 
lakásálloﾏáﾐ┞ára voﾐatkozó adatokat. Vizsgálﾐi szükséges, hog┞ az eg┞es kategóriákHaﾐ ﾏeﾐﾐ┞i a szoIiális 
követelﾏéﾐ┞ek szeﾏpoﾐtjáHól ﾐeﾏ ﾏegfelelőﾐek ﾏiﾐősíthető lakások száﾏa.  
Javasoljuk a táHlázatHaﾐ ﾏegjelölt száﾏszerű adatok ﾏellett azt is Heazoﾐosítaﾐi, hog┞ a lakásálloﾏáﾐ┞ 
háﾐ┞ Isaládot, háﾐ┞ háztartást ériﾐt. Ezzel összefüggésHeﾐ lehet azt is – továHHi, poﾐtosító adatg┞űjtés 
segítségével - vizsgálﾐi, hog┞ a vizsgált Isaládok közül ﾏeﾐﾐ┞iﾐek ﾐiﾐIs ﾏuﾐkajövedelﾏe, háﾐ┞ Isalád él 
alacsony komfortkörülﾏéﾐ┞ek között, illetve hog┞ hog┞aﾐ gazdálkodik az öﾐkorﾏáﾐ┞zat a Hérlakás 
álloﾏáﾐﾐ┞al ふﾏeﾐﾐ┞i üres Hérlakás vaﾐ példáulぶ stH.  
Az öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés terﾏészeteseﾐ a partﾐerekkel való eg┞üttﾏűködésHeﾐ valósulhat ﾏeg.  
ン.ヴ.ヲ. száﾏú táHlázat - Veszél┞eztetett lakhatási hel┞zetek, hajléktalaﾐság  
 

 Feltárt ┗eszél┞eztetett lakhatási hel┞zetek száﾏa Hajléktalaﾐok száﾏa 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

Forrás: öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatok 

 

A táHlázat eleﾏzésekor fig┞eleﾏHe kell veﾐﾐi, hog┞ az adott hel┞zetszáﾏ hozzávetőlegeseﾐ háﾐ┞ főt ériﾐt.  
Azt is vizsgálﾐi kell, hog┞ háﾐ┞ esetHeﾐ került az öﾐkorﾏáﾐ┞zat szoIiális Hizottsága elé veszél┞eztetett 
lakhatási hel┞zet proHléﾏája az elﾏúlt évekHeﾐ.  
A vizsgálat továHHi részéHeﾐ fig┞eleﾏﾏel kell leﾐﾐi arra, hog┞ ﾏikéﾐt alakul a hajléktalaﾐok száﾏa a 
településeﾐ. A hajléktalaﾐok létszáﾏát szükséges a szöveges kifejtésHeﾐ poﾐtosítaﾐi ふszállóﾐ, közterületeﾐ, 
anya-g┞erﾏek otthoﾐHaﾐ, lakásukat elvesztők akik ideigleﾐes elhel┞ezést kaptak stH. hajlék és fedélﾐélküliぶ. 
Az öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés terﾏészeteseﾐ a partﾐerekkel való eg┞üttﾏűködésHeﾐ valósulhat ﾏeg. 
 

ン.ヴ.ン. száﾏú táHlázat - Lakásfeﾐﾐtartási és adósságIsökkeﾐtési táﾏogatásHaﾐ részesülők 

 

  
lakásfeﾐﾐtartási táﾏogatásHaﾐ részesítettek 

száﾏa 

adósságIsökkeﾐtési táﾏogatásHaﾐ részesülők 
száﾏa 

2008 161 0 

2009 168 0 

2010 170 0 

2011 246 0 

2012 250 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Koﾏol┞ proHléﾏa az eladósodás, külöﾐöseﾐ a hátráﾐ┞os hel┞zetű, ﾏuﾐkájukat elveszítő vag┞ alaIsoﾐ┞ 
jövedelﾏű, idős, vag┞ töHH g┞erﾏekes Isaládokﾐak, az il┞eﾐ hel┞zetHe jutók száﾏáﾐak ﾏegállapításához 
ﾐ┞újt segítséget ez a táHlázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalaﾐﾐá legiﾐkáHH, vag┞ ﾐáluk 
kapIsolják ki fizetés hiáﾐ┞áHaﾐ a közszolgáltatásokat. 
 

ン.ヵ.ヱ. száﾏú táHlázat - Telepek, szegregátuﾏok hel┞zete 
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Telepek, szegregátuﾏok száﾏa a településeﾐ:  

Telepi lakások száﾏa a településeﾐ: 2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

A telep/ek, szegregátuﾏ/ok elhel┞ezkedése a település 
területéhez ┗iszoﾐ┞ít┗a 

 

A telep/ek ﾏegközelíthetősége:  

A telepek közeléHeﾐ lé┗ő egészségteleﾐ üzeﾏek, 
létesítﾏéﾐ┞ek ふkérjük, sorolja fel, ┗aﾐ-e a közelHeﾐ - és ha 
igeﾐ ﾏil┞eﾐ tá┗olságra - szeﾏéttelep, feldolgozó üzeﾏ stH.ぶ 

 

Forrás: hel┞i adatg┞űjtés 

 

A feﾐti táHlázatHaﾐ ﾏegadott adatok alapjáﾐ elsősorHaﾐ az a kérdés, hog┞ ﾏiféle változások vaﾐﾐak a 
területeﾐ. E ﾏellett a két zárókérdés szöveges kifejtése azt jelzi, hog┞ a telepi, szegregátuﾏi viszoﾐ┞ok soráﾐ 
az eg┞eﾐlő hozzáférés ﾏil┞eﾐ ﾏértékHeﾐ sérül, vag┞is itt is a település töHHi részéhez javasolt viszoﾐ┞ítaﾐi. A 
hel┞i adatg┞űjtés terﾏészeteseﾐ a partﾐerekkel való eg┞üttﾏűködésHeﾐ valósulhat ﾏeg. 
 

ン.ヵ.ヲ. száﾏú táHlázat - Telepek, szegregátuﾏok hel┞zete - lakásálloﾏáﾐ┞ 

 

 koﾏfort ﾐélküli 
lakások a 

Helterületeﾐ 

koﾏfort ﾐélküli lakások a 
külterületeﾐ 

koﾏfort ﾐélküli lakások a 
ﾐeﾏ szegregált 
lakóterületekeﾐ 

koﾏfort ﾐélküli lakások 
a szegregált 

lakóterületekeﾐ 

száﾏa     

aráﾐ┞a az összes 
lakásálloﾏáﾐ┞hoz 

viszoﾐ┞ítva 

    

 alapozással ﾐeﾏ 
reﾐdelkező lakások 

a Helterületeﾐ 

alapozással ﾐeﾏ reﾐdelkező 
lakások a külterületeﾐ 

alapozással ﾐeﾏ 
reﾐdelkező lakások a ﾐeﾏ 
szegregált lakóterületekeﾐ 

alapozással ﾐeﾏ 
reﾐdelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületekeﾐ 

száﾏa     

aráﾐ┞a az összes 
lakásálloﾏáﾐ┞hoz 

viszoﾐ┞ítva 

    

 szilárd falazattal 
nem rendelkező 

lakások a 
Helterületeﾐ 

szilárd falazattal ﾐeﾏ 
reﾐdelkező lakások a 

külterületeﾐ 

szilárd falazattal ﾐeﾏ 
reﾐdelkező lakások a ﾐeﾏ 
szegregált lakóterületekeﾐ 

szilárd falazattal ﾐeﾏ 
reﾐdelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületekeﾐ 

száﾏa     

aráﾐ┞a az összes 

lakásálloﾏáﾐ┞hoz 
viszoﾐ┞ítva 

    

 ┗ezetékes i┗ó┗ízzel 
ellátott lakások a 

Helterületeﾐ 

 

┗ezetékes i┗ó┗ízzel ellátott 
lakások a külterületeﾐ 

 

┗ezetékes i┗ó┗ízzel 
ellátott lakások a ﾐeﾏ 

szegregált lakóterületekeﾐ 

 

┗ezetékes i┗ó┗ízzel 
ellátott lakások a 

szegregált 
lakóterületekeﾐ 

száﾏa     

aráﾐ┞a az összes 
lakásálloﾏáﾐ┞hoz 

viszoﾐ┞ítva 

    

 áraﾏﾏal ellátott áraﾏﾏal ellátott lakások a áraﾏﾏal ellátott lakások a áraﾏﾏal ellátott 



 7

7 

lakások a 
Helterületeﾐ 

 

külterületeﾐ 

 

ﾐeﾏ szegregált 
lakóterületekeﾐ 

 

lakások a szegregált 
lakóterületekeﾐ 

 

száﾏa     

aráﾐ┞a az összes 
lakásálloﾏáﾐ┞hoz 

viszoﾐ┞ítva 

    

 ┗ezetékes gázzal 
ellátott lakások a 

Helterületeﾐ 

 

┗ezetékes gázzal ellátott 
lakások a külterületeﾐ 

 

┗ezetékes gázzal ellátott 
lakások a ﾐeﾏ szegregált 

lakóterületeken 

 

┗ezetékes gázzal ellátott 
lakások a szegregált 

lakóterületekeﾐ 

 

száﾏa     

aráﾐ┞a az összes 
lakásálloﾏáﾐ┞hoz 

viszoﾐ┞ítva 

    

 Isatorﾐá┗al 
ellátott lakások a 

Helterületeﾐ 

 

Isatorﾐá┗al ellátott lakások 
a külterületeﾐ 

 

Isatorﾐá┗al ellátott 
lakások a ﾐeﾏ szegregált 

lakóterületekeﾐ 

 

Isatorﾐá┗al ellátott 
lakások a szegregált 

lakóterületekeﾐ 

 

száﾏa     

aráﾐ┞a az összes 
lakásálloﾏáﾐ┞hoz 

viszoﾐ┞ítva 

    

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatok, TeIR, KSH adatHázis 

 

Kérjük, a táHlázat ﾏásodik soráHa írja He a település külöﾐHöző területeiﾐ a koﾏfort ﾐélküli lakások száﾏát. 
A harﾏadik oszlopHaﾐ száﾏítsa ki ezeﾐ lakások aráﾐ┞át az adott lakóterület összes lakásához viszoﾐ┞ítva. 
Koﾏfort ﾐélküli ふsuHstaﾐdardぶ a lakás, aﾏel┞re érvéﾐ┞es a következő feltételek valaﾏel┞ike: ﾐincs WC vagy 

fürdőszoHa; ﾐiﾐIs szeﾐﾐ┞vízelvezető-Isatorﾐa; hiáﾐ┞zik az alapozás, a fal vál┞ogHól épült; ﾐiﾐIs vezetékes 
víz. SuHstaﾐdard a lakás akkor is, ha a lakásHaﾐ ﾐiﾐIs koﾐ┞ha és a teljes alapterület ﾐeﾏ éri el az ヵヰ ﾏ²-t. 

Szilárd falazattal reﾐdelkező lakás: a falazat aﾐ┞aga kő, tégla, Hetoﾐ, paﾐel.  
 

 

ン.ヵ.ン. száﾏú táHlázat - A telepekeﾐ, szegregátuﾏokHaﾐ élők 

 

  összes fő férfi ﾐő 

a 

telepeﾐ/szegregátuﾏokHaﾐ 
élők száﾏa és ┗áltozása 

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

0-6-é┗es     

7-ヱヴ éves     

15-ンヰ é┗es     

31-ヴヵ é┗es     

46-ヶヴ é┗es      

ヶヵ< é┗es     

az aktí┗ korúak ふヱヵ-ヶヴ é┗ぶ 
közül foglalkoztatott 

    

ﾏuﾐkaﾐélküli     

Iﾐaktí┗     
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eltartott     

segél┞ezettek száﾏa     

hátráﾐ┞os hel┞zetű 
g┞erﾏekek száﾏa 

    

halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os 

hel┞zetű g┞erﾏekek száﾏa 

    

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatok 

 

A telepeﾐ/szegregátuﾏokHaﾐ élők száﾏa és változása a szegregáIióval veszél┞eztetett területek, a lakosság 
területi átreﾐdeződéséﾐek fol┞aﾏatát ﾏutatja. Fel kell tárﾐi a telepekeﾐ, szegregátuﾏokHaﾐ élő ﾐépesség 
életkori és foglalkoztatottságHeli ﾏegoszlását ﾐeﾏek szeriﾐt. Gazdaságilag aktív ﾐépesség: A 

foglalkoztatottak és a munkanélküliek (azaz a munkát végzők és a munkavégzésre reﾐdelkezésre állókぶ eg┞üttes 
száﾏa a ヱヵ-ヶヴ éves ﾐépességHeﾐ. Iﾐaktív az az aktív korú szeﾏél┞, aki ﾐeﾏ dolgozik, de reﾐdelkezik saját 
reﾐdszeres Hevétellel ふﾐ┞ugdíj, ösztöﾐdíj, segél┞…ぶ. Eltartott az az aktív korú szeﾏél┞, aki ﾐeﾏ reﾐdelkezik 
saját reﾐdszeres jövedeleﾏﾏel. Az öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés terﾏészeteseﾐ a partﾐerekkel való 
eg┞üttﾏűködésHeﾐ valósulhat ﾏeg. 
 

 

 

 

http://www.mimi.hu/gazdasag/foglalkoztatott.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munkanelkuli.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munka.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munka.html
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ン.ヶ.ヱ. száﾏú táHlázat – Or┗osi ellátás 

 

  

Felﾐőttek és g┞erﾏekek részére 
szer┗ezett házior┗osi 

szolgálatok száﾏa 

Csak felﾐőttek részére 
szer┗ezett házior┗osi 
szolgáltatások száﾏa 

házi g┞erﾏekor┗osok által 
ellátott szolgálatok száﾏa 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az orvosi, egészségüg┞i ellátást, illetve aﾐﾐak változását ﾏutatja He a táHlázat, ﾏel┞ sziﾐtéﾐ léﾐ┞eges adat 
az adott település iﾐfrastruktúrájáﾐak és szolgáltatásaiﾐak voﾐatkozásáHaﾐ. 
 

 

ン.ヶ.ヲ. száﾏú táHlázat - Közg┞óg┞ellátási igazol┗áﾐﾐ┞al reﾐdelkezők száﾏa 

 

  
közg┞óg┞ellátási igazol┗áﾐﾐ┞al reﾐdelkezők 

száﾏa 

2008 57 

2009 61 

2010 70 

2011 68 

2012 8 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Ez az adat sziﾐtéﾐ az egészségüg┞i ellátás eg┞ik foﾐtos ﾏutatója, aﾏel┞ esél┞eg┞eﾐlőségi szeﾏpoﾐtHól 
jeleﾐtős. A közg┞óg┞ellátás a szoIiálisaﾐ rászorult szeﾏél┞ részére - egészségi állapota ﾏegőrzéséhez és 
hel┞reállításához - az egészségüg┞i szolgáltatásokkal kapIsolatos kiadások koﾏpeﾐzálását Iélzó 
hozzájárulás. Hároﾏ jogIíﾏeﾐ kaphat valaki közg┞óg┞ellátási igazolváﾐ┞t:  ヱ. alaﾐ┞i jogoﾐ, ヲ. ﾐorﾏatív 
alapoﾐ, ン. ﾏéltáﾐ┞ossági alapoﾐ. 
 

 

ン.ヶ.ン. száﾏú táHlázat - Ápolási díjHaﾐ részesítettek száﾏa 

 

  ápolási díjHaﾐ részesítettek száﾏa 

2008 14 

2009 13 

2010 8 

2011 10 

2012 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az ápolási díj a tartósaﾐ goﾐdozásra szoruló szeﾏél┞ otthoﾐi ápolását ellátó ﾐag┞korú hozzátartozó részére 
Hiztosított aﾐ┞agi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a közeli hozzátartozók 
ﾏeghatározásáról ld. a Ptk. ヶΒヵ. § Hぶ poﾐtját], ha állaﾐdó és tartós goﾐdozásra szoruló, súl┞osaﾐ fog┞atékos 
ふéletkorra tekiﾐtet ﾐélkülぶ, vag┞ tartósaﾐ Heteg ヱΒ év alatti g┞erﾏek goﾐdozását, ápolását végzi.  
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

ヴ.ヱ.ヱ. száﾏú táHlázat - VédeleﾏHe ┗ett és ┗eszél┞eztetett kiskorú g┞erﾏekek száﾏa 

 

  

ヱΒ é┗ alattiak 
száﾏa a 

ﾐépességHeﾐ 

VédeleﾏHe ┗ett ヱΒ 
é┗ alattiak száﾏa 

Megszűﾐtetett esetek 
száﾏa a ヱΒ é┗ alatti 

┗édeleﾏHe ┗ettek közül 

Veszél┞eztetett kiskorú 
g┞erﾏekek száﾏa 

2008 488 3 0 41 

2009 388 14 5 29 

2010 389 18 4 49 

2011 388 18 17 42 

2012 392 8 5 37 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A veszél┞eztetett és a védeleﾏHe vett kiskorúak száﾏát a település jeg┞zője tartja ﾐ┞ilváﾐ. A jeg┞ző 
védeleﾏHe veszi a g┞erﾏeket, ha a szülő vag┞ törvéﾐ┞es képviselő az alapellátások öﾐkéﾐtes 
igéﾐ┞Hevételével a g┞erﾏek veszél┞eztetettségét ﾏegszüﾐtetﾐi ﾐeﾏ tudja, de segítséggel a g┞erﾏek 
fejlődése, ﾐevelése a IsaládHaﾐ Hiztosítható. A települési öﾐkorﾏáﾐ┞zat jeg┞zője - a g┞erﾏekjóléti szolgálat 
javaslatáﾐak fig┞eleﾏHevételével - védeleﾏHe veheti továHHá a szaHál┞sértési hatóság értesítése alapjáﾐ a 
szaHál┞sértést elkövetett fiatalkorút, vag┞ a ﾐ┞oﾏozó hatóság ﾐ┞oﾏozást ﾏegtagadó határozata alapjáﾐ a 
tizeﾐﾐeg┞edik életévét He ﾐeﾏ töltött g┞erﾏeket, vag┞ a reﾐdőrség, az üg┞észség, illetve a Híróság  jelzése 
alapjáﾐ a HűﾐIselekﾏéﾐ┞ elkövetésével g┞aﾐúsított, vádolt fiatalkorút. A veszél┞eztetett g┞erﾏek defiﾐíIiója 
alatt olyan - ﾏagatartás, ﾏulasztás vag┞ körülﾏéﾐ┞ következtéHeﾐ kialakult – állapotot ért a reﾐdelet, 
aﾏel┞ a g┞erﾏek testi, értelﾏi, érzelﾏi vag┞ erkölIsi fejlődését gátolja vag┞ akadál┞ozza. A 
g┞erﾏekvédeleﾏHeﾐ ériﾐtett szakeﾏHerek g┞akraﾐ eltérőeﾐ értelﾏezik a veszél┞eztetettség fogalﾏát és a 
ﾏértékét is, ezért a hel┞zeteleﾏzés szöveges részéHeﾐ javasolt ﾏiﾐdezt részleteseHHeﾐ eleﾏezﾐi. 
 

 

ヴ.ヱ.ヲ. száﾏú táHlázat - Reﾐdszeres g┞erﾏek┗édelﾏi ked┗ezﾏéﾐ┞Heﾐ részesítettek száﾏa 

 

  

Rendszeres 

g┞erﾏek┗édelﾏi 
ked┗ezﾏéﾐ┞Heﾐ 

részesítettek 
száﾏa 

EHHől 
tartósaﾐ 

beteg 

fog┞atékos 
gyermekek 

száﾏa 

Kiegészítő 
g┞erﾏek┗édelﾏi 

táﾏogatásHaﾐ 

részesítettek száﾏa  

EHHől tartósaﾐ 
beteg 

fog┞atékos 
gyermekek 

száﾏa 

Reﾐdkí┗üli 
g┞erﾏek┗édelﾏi 

táﾏogatásHaﾐ 
részesítettek száﾏa 

2008 301 0 0 0 0 

2009 310 0 0 0 4 

2010 356 0 0 0 2 

2011 346 0 0 0 2 

2012 334 1 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatok 

 

Rendszeres g┞erﾏekvédelﾏi kedvezﾏéﾐ┞t a ﾐ┞ugdíjﾏiﾐiﾏuﾏhoz viszoﾐ┞ított eg┞ főre eső havi jövedeleﾏ 
összege és a vag┞oﾐi hel┞zet függvéﾐ┞éHeﾐ állapítják ﾏeg, ﾏíg a kiegészítő illetve a reﾐdkívüli 
g┞erﾏekvédelﾏi táﾏogatásHaﾐ akkor részesítheti a Isaládot az öﾐkorﾏáﾐ┞zat, illetve az illetékes jeg┞ző, 
aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ a g┞erﾏeket goﾐdozó Isalád időszakosaﾐ létfeﾐﾐtartási goﾐdokkal küzd, vag┞ létfeﾐﾐtartást 
veszél┞eztető reﾐdkívüli élethel┞zetHe került. Az eleﾏzés soráﾐ az eljárás oHjektív és szakﾏai staﾐdardokﾐak 
törtéﾐő ﾏegfelelését javasolt szövegeseﾐ is értékelﾐi.  
A reﾐdszeres g┞erﾏekvédelﾏi kedvezﾏéﾐ┞ Iélja a szoIiális alapoﾐ rászoruló kiskorúak, vag┞ közoktatási 
iﾐtézﾏéﾐ┞Heﾐ taﾐuló ﾐag┞korúak aﾐ┞agi táﾏogatása. Eﾐﾐek forﾏája: aぶ g┞erﾏekétkeztetés ﾐorﾏatív 



 8

1 

kedvezﾏéﾐ┞ Hぶ péﾐzHeli táﾏogatás ふéveﾐte két alkaloﾏﾏal: augusztus és ﾐoveﾏHer hóﾐapHaﾐ, feltéve, 
hog┞ a kedvezﾏéﾐ┞re való jogosultsága tárg┞év augusztus ヱ-éﾐ, illetve ﾐoveﾏHer ヱ-éﾐ feﾐﾐáll Iぶ külöﾐ 
jogszaHál┞Haﾐ ﾏeghatározott eg┞éH kedvezﾏéﾐ┞. 
 

 

ヴ.ヱ.ン. száﾏú táHlázat – Ked┗ezﾏéﾐ┞es ó┗odai - iskolai juttatásokHaﾐ részesülők száﾏa, aráﾐ┞a 

 

  

 Ingyenes 

étkezésHeﾐ 
részt┗e┗ők 

száﾏa ó┗oda 

Ingyenes 

étkezésHeﾐ 
részt┗e┗ők 

száﾏa iskola 
1-8. 

é┗fol┞aﾏ 

ヵヰ százalékos 
ﾏértékű 

ked┗ezﾏéﾐ┞es 
étkezésre 

jogosultak száﾏa ヱ-

ヱン. é┗fol┞aﾏ 

 Ingyenes 

taﾐköﾐ┞┗-

ellátásHaﾐ 

részesülők 
száﾏa 

Ó┗odáztatási 
táﾏogatásHaﾐ 

részesülők száﾏa  

N┞ári 
étkeztetésHe
ﾐ részesülők 

száﾏa 

2008 159 99 0 99 0 0 

2009 177 115 0 115 0 0 

2010 188 131 0 131 0 0 

2011 209 149 0 149 66   150              

2012 190 133 9 133 77 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatok 

 

Az ingyenes vag┞ a kedvezﾏéﾐ┞es táﾏogatások köre kiszélesedett az elﾏúlt évekHeﾐ. A táﾏogatások zöﾏe 
a reﾐdszeres g┞erﾏekvédelﾏi táﾏogatások jogosultságához kötődik. A hel┞zeteleﾏzés soráﾐ aﾐﾐak a 
vizsgálata is javasolt, hog┞ a legjoHHaﾐ rászoruló Isaládok g┞erﾏekei hozzájutﾐak-e a táﾏogatásokhoz. A 
táﾏogatások ﾏiﾐdeg┞ikét hivatalos iratokkal kell igéﾐ┞elﾐi, igazolﾐi. A ﾏél┞szegéﾐ┞ségHeﾐ élő szeﾏél┞ek, 
Isaládok g┞akraﾐ ﾏegfelelő papírok, jövedeleﾏigazolás vag┞ eg┞éH okok ﾏiatt ﾐeﾏ jutﾐak hozzá 
szolgáltatásokhoz. 
 

 

ヴ.ヱ.ヴ. száﾏú táHlázat – Mag┞ar állaﾏpolgársággal ﾐeﾏ reﾐdelkező g┞erﾏekek száﾏa, aráﾐ┞a 

 

  

Magyar 

állaﾏpolgárságg
al nem 

reﾐdelkező 
ó┗odások száﾏa 

EHHől 
hátráﾐ┞os 
hel┞zetű 

Magyar 

állaﾏpolgárságg
al nem 

reﾐdelkező 
általáﾐos 

iskolások száﾏa 

EHHől 
hátráﾐ┞os 
hel┞zetű 

Magyar 

állaﾏpolgársággal 
ﾐeﾏ reﾐdelkező, ヱΒ 

é┗ alatti 
középiskolások 

száﾏa 

 

EHHől 
hátráﾐ┞os 
hel┞zetű 

2008       

2009       

2010       

2011       

2012       

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatok, BM-BÁH 

 

A taﾐkötelezettség hatál┞a alá tartozﾐak és jogosultak az iﾐg┞eﾐes oktatásra, illetve a ﾏag┞ar társaikkal 
azoﾐos pedagógiai és szoIiális juttatások igéﾐ┞Hevételére a ﾏeﾐekültek; ﾏeﾐedékjogot kérők; átﾏeﾐetileg 
Mag┞arországoﾐ ﾏeﾐedéket kereső szeﾏél┞ek ふﾏeﾐedékesekぶ ﾐeﾏzetiségtől függetleﾐül ﾏiﾐdeﾐ 
Heváﾐdorló. Meﾐekült vag┞ politikai ﾏeﾐedékjogot kért g┞erekeket külöﾐ juttatás illeti ﾏeg a BÁH-tól. 
Kiegészítő iﾐforﾏáIiókkal a ﾐeﾏ ﾏag┞ar állaﾏpolgárságú g┞erﾏekek részleteseHH és a hel┞i viszoﾐ┞okﾐak 
ﾏegfelelő felsorolása javasolt ふállaﾏpolgárság, ﾐ┞elv, ﾏag┞arországi státusz stH.ぶ. 
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ヴ.ヲ.ヱ. száﾏú táHlázat – A településeﾐ szegregált lakókörﾐ┞ezetHeﾐ élő g┞erﾏekek 

 

A 

településeﾐ 
élő ヰ-ヶ é┗es 
gyermekek 

száﾏa 

A településeﾐ ó┗odai 
ellátásHaﾐ részesülő 

g┞erﾏekek száﾏa 

A településeﾐ HölIsődei 
ellátásHaﾐ részesülő 

g┞erﾏekek száﾏa 

A településeﾐ Biztos Kezdet 
G┞erekház szolgáltatásaiHaﾐ 
részesülő g┞erﾏekek száﾏa 

 Összeseﾐ 

EHHől 
szegregátuﾏHa

ﾐ él 
Összeseﾐ 

EHHől 
szegregátuﾏHaﾐ él 

Összeseﾐ 

EHHől 
szegregátuﾏHa

ﾐ él 
       

Megközelíté
s, 

elérhetőség 
perc 

      

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati, iﾐtézﾏéﾐ┞i adatok 

 

A szegregátuﾏHaﾐ élő ヰ-ヶ éves g┞erﾏekek létszáﾏa ﾏellett ﾏeg kell vizsgálﾐi, hog┞ ﾏil┞eﾐ aráﾐ┞Haﾐ veszik 
igéﾐ┞He az óvodai ﾐevelés előtt az esetlegeseﾐ reﾐdelkezésre álló korai fejlesztésHeﾐ foﾐtos 
szolgáltatásokat, ﾏiﾐt a HölIsőde, Biztos Kezdet G┞erekház, ﾏajd az óvodai ﾐevelés. A szolgáltatások 
elérhetősége, távolsága, kihaszﾐáltsága sziﾐtéﾐ eleﾏzési szeﾏpoﾐt a hel┞zeteleﾏzés soráﾐ. 
 

 

ヴ.ヲ.ヲ. száﾏú táHlázat – Szegregált, telepszerű lakókörﾐ┞ezetHeﾐ élő g┞erﾏekek hel┞zete 

 

A település szegregált lakókörﾐ┞ezetHeﾐ élő, sajátos ﾐe┗elési igéﾐ┞ű taﾐulók 

A településeﾐ élő 
általáﾐos iskolás taﾐulók 

száﾏa 

A településeﾐ élő SNI általáﾐos 
iskolás taﾐulók száﾏa 

SNI taﾐulók ellátásáﾐak települése ふhel┞Heﾐ 
┗ag┞ ﾏás település ahol taﾐulﾐakぶ 

összeseﾐ 

eHHől 
szegregátuﾏHaﾐ 

él 
  

 

 

      

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati, iﾐtézﾏéﾐ┞i adatok 

 

A szegregátuﾏHaﾐ ふKSH defiﾐíIióぶ vag┞ krízisterületﾐek ﾏiﾐősíthető lakótöﾏHHeﾐ, suHstaﾐdard lakásokHaﾐ 
stH. élő Isaládok g┞erﾏekeiﾐek a hel┞zetéﾐek a vizsgálata töHH szeﾏpoﾐt ﾏellett, végezhető el iﾐtézﾏéﾐ┞i 
ふg┞erekjóléti szolgálatぶ és öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatok alapjáﾐ. Fel kell tárﾐi az e területekeﾐ élő Isaládok 
g┞erﾏekeit ériﾐtő szoIiális, oktatási, egészségüg┞i hel┞zetét. 
 

 

ヴ.ヲ.ン. száﾏú táHlázat – Szegregált, telepszerű lakókörﾐ┞ezetHeﾐ élő g┞erﾏekek hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége 

 

Iﾐtézﾏéﾐ┞ 
OM 

azoﾐosítója 

Iskola / Feladat-

ellátási hel┞ 
neve: 

Feladat-ellátási 
hel┞eﾐ taﾐulók 
száﾏa ふösszes 

taﾐulóぶ 

A feladat-ellátási hel┞eﾐ 
taﾐulók közül az ヱ. 

szegregátuﾏふokぶHaﾐ 
lakó taﾐulók száﾏa 

A feladat-ellátási hel┞eﾐ 
taﾐulók közül a ヲ. 

szegregátuﾏふokぶHaﾐ 
lakó taﾐulók száﾏa 

A feladat-ellátási hel┞eﾐ 
taﾐulók közül a ン. 

szegregátuﾏふokぶHaﾐ lakó 
taﾐulók száﾏa 
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Forrás: Járási taﾐkerületi, iﾐtézﾏéﾐ┞feﾐﾐtartói, Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatok 

 

A szegregált lakókörﾐ┞ezetHeﾐ élő taﾐulók adatait iskolafeﾐﾐtartói háttértől függetleﾐül, ﾏiﾐdeﾐ általáﾐos 
iskolára voﾐatkoztatva kell ﾏegadﾐi. 
 

ヴ.ヲ.ヴ. száﾏú táHlázat – Szegregált, telepszerű lakókörﾐ┞ezetHeﾐ élő g┞erﾏekek hel┞zete, esél┞eg┞eﾐlősége 

 

Otthoﾐt ﾐ┞újtó ellátásHa került g┞erﾏekek száﾏa a szegregátuﾏHaﾐ 

  
település 

egésze 
szegregátuﾏ ヱ. szegregátuﾏ ヲ. Szegregátuﾏ ン. 

Átﾏeﾐeti ﾐevelésHe 
vétel 

2010     

2011     

2012     

Tartós ﾐevelésHe vétel 

2010     

2011     

2012     

Ideigleﾐes hatál┞ú 

elhel┞ezés 

2010     

2011     

2012     

Családi pótlék/ 
iskoláztatási táﾏogatás 

felfüggesztése iskolai 
hiáﾐ┞zás ﾏiatt 

2010     

2011     

2012     

2011     

2012     

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatok 

 

A szegregált lakókörﾐ┞ezetHeﾐ élő g┞erﾏekek az átlagﾐál ﾐag┞oHH aráﾐ┞Haﾐ kerülﾐek a g┞erﾏekvédeleﾏ 
alap- vag┞ szakellátás látóköréHe. Az adatokat a hel┞i g┞erﾏekjóléti szolgálat, öﾐkorﾏáﾐ┞zat és a 
g┞áﾏhivatal segítségével kell ﾏegadﾐi. A hel┞zeteleﾏzés soráﾐ a g┞erﾏekvédelﾏi jelzőreﾐdszer törvéﾐ┞Heﾐ 
szaHál┞ozott ﾏűködéséﾐek a feltételeit is vizsgálﾐi szükséges. 
 

 

ヴ.ン.ヱ. száﾏú táHlázat – Védőﾐői álláshel┞ek száﾏa 

 

  ┗édőﾐői álláshel┞ek száﾏa Eg┞ ┗édőﾐőre jutó g┞erﾏekek száﾏa 

2008 1 70 

2009 1 61 

2010 1 63 

2011 1 64 

2012 1 75 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés 

 

A feﾐti táHlázat adatait szükséges összevetﾐi a védőﾐők által ellátottak száﾏával, aráﾐ┞ával és a védőﾐői 
körzetHeﾐ élő ヰ-ン év közötti g┞erekek száﾏával. EHHől látható a védőﾐői leterheltség, illetve, hog┞ 
valaﾏeﾐﾐ┞i g┞erﾏek hozzájut-e a védőﾐői szolgáltatáshoz. 
Eseteﾐkéﾐt a védőﾐők a vizsgált település ﾏellett továHHi településekeﾐ is ellátﾐak védőﾐői feladatokat. 
Il┞eﾐ esetekHeﾐ szükséges az adatg┞űjtést a védőﾐők iﾐforﾏáIióival kiegészíteﾐi, hog┞ poﾐtosaﾐ látható 
leg┞eﾐ a védőﾐői leterheltség.  
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A leterheltség ﾏegállapításához fig┞eleﾏHe kell veﾐﾐi, hog┞ a jogszaHál┞ szeriﾐt a védőﾐő ﾏa┝iﾏuﾏ ヲヵヰ 
g┞ereket láthat el, illetve, hog┞ országos átlagHaﾐ ンヰヰ g┞erek ellátása jut eg┞ védőﾐőre. 
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ヴ.ン.ヲ. száﾏú táHlázat – G┞erﾏekor┗osi ellátás jelleﾏzői 
 

  

Betöltetleﾐ felﾐőtt 
házior┗osi pra┝is/ok 

száﾏa 

Házior┗os által ellátott 
esetek száﾏa 

G┞erﾏekor┗os által 
ellátott esetek száﾏa  

Felﾐőtt házi or┗os által 
ellátott esetek száﾏa  

2008 0  0 0 

2009 0  0 0 

2010 0  0 0 

2011 0  0 0 

2012 0  0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés 

 

A hátráﾐ┞os hel┞zetű településekeﾐ jelleﾏzőeﾐ alig vaﾐ g┞erﾏekorvos, aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ a háziorvos látja el ezt a 
feladatot, akkor a táHlázat utolsó oszlopát kell kitölteﾐi. 
  

 

ヴ.ン.ン. száﾏú táHlázat - BölIsődék és HölIsődéHe Heíratott g┞erﾏekek száﾏa 

 

 BölIsődék száﾏa 
BölIsődéHe Heírt 
g┞erﾏekek száﾏa 

SzoIiális szeﾏpoﾐtHól fel┗ett 
g┞erekek száﾏa ふﾏuﾐkaﾐélküli 

szülő, ┗eszél┞eztetett g┞erﾏek, ﾐappali 
tagozatoﾐ taﾐuló szülőぶ 

Működő összes 
HölIsődei férőhel┞ek 

száﾏa 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, hel┞i adatg┞űjtés 

A HölIsődei felvételﾐél vizsgálﾐi kell, hog┞ érvéﾐ┞esül-e az az alapelv, hog┞ előﾐ┞t kell élvezzen az a 

g┞erﾏek, akit eg┞edülálló ふélettárssal ﾐeﾏ reﾐdelkező hajadoﾐ, ﾐőtleﾐ, elvált vag┞ özveg┞ Isaládi állapotúぶ 
szülője ﾐevel; akivel eg┞ütt a IsaládHaﾐ ﾐevelt kiskorú g┞erﾏekek száﾏa a hároﾏ főt ﾏeghaladja; aki 
IsaládgoﾐdozásHaﾐ részesül, és fejlődése érdekéHeﾐ állaﾐdó ﾐapközHeﾐi ellátásra vaﾐ szüksége; akiﾐek 
szülője orvosilag igazolt Hetegsége ﾏiatt az ellátást Hiztosítaﾐi ﾐeﾏ vag┞ Isak részHeﾐ tudja; akit – 

g┞áﾏhatósági határozat alapjáﾐ – g┞áﾏkéﾐt kireﾐdelt időskorú ふa rá voﾐatkozó ﾐ┞ugdíjkorhatárt elértぶ 
hozzátartozója ﾐevel; akiﾐek a szülője jövedelﾏi hel┞zete ﾏiatt ふﾏert IsaládjáHaﾐ az eg┞ főre jutó 
jövedeleﾏ az öregségi ﾐ┞ugdíj ﾏiﾐdeﾐkori legkiseHH összegét ﾐeﾏ haladja ﾏegぶ az ellátásáról ﾐeﾏ vag┞ 
ﾐehezeﾐ tud goﾐdoskodﾐi; akiﾐek IsaládjáHaﾐ az eg┞ főre jutó jövedeleﾏ alaIsoﾐ┞.  

 

ヴ.ン.ヴ. száﾏú táHlázat - Családi ﾐapköziHeﾐ eﾐgedél┞ezett férőhel┞ek száﾏa 

 

  

Családi ﾐapköziHeﾐ 
eﾐgedél┞ezett férőhel┞ek 

száﾏa 

Családi ﾐapköziHeﾐ a térítésﾏeﾐtes 
férőhel┞ek száﾏa 

Családi ﾐapközeiHeﾐ goﾐdozott 
gyermekek száﾏa 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Iﾐtézﾏéﾐ┞i adatok 
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A Isaládi ﾐapköziHeﾐ - a saját, ﾐapközHeﾐi ellátást ﾏáshol igéﾐ┞He ﾐeﾏ vevő g┞erﾏeket is Heszáﾏítva - 

legfeljeHH öt g┞erﾏek goﾐdozható. Ha a Isaládi ﾐapköziHeﾐ eg┞ fog┞atékos g┞erﾏeket is goﾐdozﾐak, akkor 
a goﾐdozható g┞erﾏekek száﾏa legfeljeHH ﾐég┞ fő. Ha a Isaládi ﾐapköziHeﾐ goﾐdozott valaﾏeﾐﾐ┞i g┞erﾏek 
fog┞atékos, akkor a goﾐdozható g┞erﾏekek száﾏa legfeljeHH hároﾏ fő.   A reﾐdeletHeﾐ ﾏeghatározott 

létszáﾏoﾐ túl ﾏég két g┞erﾏek, ha fog┞atékos g┞erﾏekről vaﾐ szó, ﾏég eg┞ g┞erﾏek goﾐdozható a Isaládi 
ﾐapköziHeﾐ, feltéve, hog┞ az ellátást ﾐ┞újtóﾐak állaﾐdó segítője vaﾐ. 

A Isaládi ﾐapközit felﾏérő eleﾏzésekor ﾐeﾏ Isak a férőhel┞ek száﾏát érdeﾏes kieﾏelni, hanem a 

kihaszﾐáltságot is – ezért került Hele a hel┞i adatg┞űjtésre táﾏaszkodó kiegészítő oszlopkéﾐt a goﾐdozott 
g┞erﾏekek száﾏa is a táHlázatHa. 

 

ヴ.ヴ.ヱ. száﾏú táHlázat - Ó┗odai ﾐe┗elés adatai  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az ó┗oda telephel┞eiﾐek száﾏa 1 

Háﾐ┞ településről járﾐak He a g┞erﾏekek 1 

Ó┗odai férőhel┞ek száﾏa  75 (2008-2011) 

Ó┗odai Isoportok száﾏa  3 (2008-2011) 

Az ó┗oda ﾐ┞it┗atartási ideje ふ...h-tól ...h-ig):  7-17 

A ﾐ┞ári ó┗oda-Hezárás időtartaﾏa: ふぶ  ヱ hóﾐap 

Szeﾏél┞i feltételek Fő Hiáﾐ┞zó létszáﾏ 

Ó┗odapedagógusok száﾏa 5 (2008-11)  0 

EHHől diploﾏás ó┗odapedagógusok száﾏa 5  0 

G┞óg┞pedagógusok létszáﾏa 0  1 

Dajka/goﾐdozóﾐő 1  2 

Kisegítő szeﾏél┞zet 2  2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés 

 

Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ a településeﾐ töHH óvoda ﾏűködik, úg┞ a táHlázatot iﾐtézﾏéﾐ┞eﾐkéﾐt szükséges kitölteﾐi. 

Az óvodai telephel┞ek adatait, feﾐﾐtartói háttértől függetleﾐül, ﾏiﾐdeﾐ óvoda esetéHeﾐ szükséges ﾏegadﾐi. 
Óvodai telephel┞e eg┞ tagiﾐtézﾏéﾐ┞ﾐek is lehet külöﾐ, telephel┞ alatt a legaláHH eg┞ külöﾐ óvodai 
Isoporttal reﾐdelkező, külöﾐ épületHeﾐ vag┞ épületrészHeﾐ ﾏűködő óvodák adatai kell ﾏegadﾐi. 

A kapott adatokat szükséges összevetﾐi az adateleﾏzés soráﾐ a Közﾐevelési törvéﾐ┞ valaﾏiﾐt Óvodai 
ﾐevelés országos alapprograﾏjáHaﾐ foglaltakkal. 
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ヴ.ヴ.ヲ. száﾏú táHlázat - Ó┗odai ﾐe┗elés adatai ヲ. 
 

Hel┞hiáﾐ┞ ﾏiatt elutasított g┞erﾏekek száﾏa Fő 

EHHől hátráﾐ┞os 
/ halmozottan 

hátráﾐ┞os 
hel┞zetű 

2008. 0 0 

2009. 0 0 

2010. 0 0 

2011. 0 0 

2012. 0 0 

2013. 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, öﾐkorﾏáﾐ┞zati, iﾐtézﾏéﾐ┞i adatg┞űjtés 

A koráHHi évekHeﾐ Isak a ン éves kort Hetöltött halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os hel┞zetű g┞erﾏekeket kellett 
előﾐ┞Heﾐ részesíteﾐi az óvodai felvétel soráﾐ, ﾏíg ヲヰヱヴ-től ﾏiﾐdeﾐ ン éves g┞erﾏekﾐek kötelező óvodáHa 
járﾐi. Kérjük, a hel┞hiáﾐ┞ ﾏiatt elutasított g┞erﾏekek szoIiális hátterét is jelölje a szélső oszlopHaﾐ. 
(HH/HHH) 

 

 

ヴ.ヴ.ン. száﾏú táHlázat - Ó┗odai ﾐe┗elés adatai ン. 
 

 

3-ヶ é┗es korú 
gyermekek 

száﾏa 

Ó┗odai 
gyermek- 

csoportok 

száﾏa 

Ó┗odai 
férőhel┞ek 

száﾏa 

Ó┗odai 
feladat-ellátási 
hel┞ek száﾏa 

Ó┗odáHa Heírt 
gyermekek 

száﾏa 

Ó┗odai 
g┞óg┞pedagógia

i csoportok 

száﾏa 

2008 65 3 75 1 71 0 

2009 61 3 75 1 67 0 

2010 53 3 75 1 68 0 

2011 49 3 75 1 66 0 

2012 59 3 75 1 64 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés 
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ヴ.ヴ.ヴ. száﾏú táHlázat - Az ó┗odai ellátás igéﾐ┞He┗étele 

 

2012-ヲヰヱン. év ン éves ヴ éves ヵ éves ヶ éves Α éves  Összeseﾐ 

Székhel┞             

Az iﾐtézﾏéﾐ┞He Heíratott g┞erﾏekek létszáﾏa              

Más településről Hejáró g┞erﾏekek létszáﾏa              

Az iﾐtézﾏéﾐ┞He Heíratott, ヲヰ%-ot ﾏeghaladóaﾐ 
hiáﾐ┞zott g┞erﾏekek száﾏa ふaz adott é┗Hől eltelt 
időszakra ┗etítetteﾐぶ 

            

A Heíratott g┞erﾏekek közül a hátráﾐ┞os 
hel┞zetűek létszáﾏa 

            

A Heíratott g┞erﾏekek közül a halﾏozottaﾐ 
hátráﾐ┞os hel┞zetűek létszáﾏa 

            

 Tagóvoda             

Az iﾐtézﾏéﾐ┞He Heíratott g┞erﾏekek létszáﾏa             

Más településről Hejáró g┞erﾏekek létszáﾏa             

Az iﾐtézﾏéﾐ┞He Heíratott, ヲヰ%-ot ﾏeghaladóaﾐ 
hiáﾐ┞zott g┞erﾏekek száﾏa ふaz adott é┗Hől eltelt 
időszakra ┗etítetteﾐぶ 

            

A Heíratott g┞erﾏekek közül a hátráﾐ┞os 
hel┞zetűek létszáﾏa 

            

A Heíratott g┞erﾏekek közül a halﾏozottaﾐ 
hátráﾐ┞os hel┞zetűek létszáﾏa 

            

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés 

A hátráﾐ┞os és halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os hel┞zetű g┞erﾏekek óvodai ﾐevelésHeﾐ törtéﾐő részvétele jeleﾐtőseﾐ 
javult Mag┞arországoﾐ. A külöﾐHöző okokra visszavezethető ﾐag┞oHH ﾏértékű hiáﾐ┞zás a hátráﾐ┞os 
hel┞zetű Isoportok későHHi sikeres oktatási részvételére lehet ﾐegatív hatással.  
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4.4.5. száﾏú táHlázat - A hátráﾐ┞os és halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os hel┞zetű g┞erﾏekek ellátása 

 

 

Székhel┞             

  

Heíratott 
hátráﾐ┞os 
hel┞zetű 

gyermekek 

létszáﾏa 

az iﾐtézﾏéﾐ┞He 
Heíratott, ヲヰ%-ot 

ﾏeghaladóaﾐ 
hiáﾐ┞zott hátráﾐ┞os 
hel┞zetű g┞erﾏekek 

száﾏa ふaz adott 
évHől eltelt időszakra 

vetítetteﾐぶ 

fejlesztő 
foglalkozásHaﾐ 

részesülő 
hátráﾐ┞os hel┞zetű 
g┞erﾏekek száﾏa 

Heíratott 
halmozottan 

hátráﾐ┞os 
hel┞zetű 

gyermekek 

létszáﾏa 

az iﾐtézﾏéﾐ┞He 
Heíratott, ヲヰ%-ot 

ﾏeghaladóaﾐ hiáﾐ┞zott 
halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os 

hel┞zetű g┞erﾏekek 

száﾏa ふaz adott évHől 
eltelt időszakra 

vetítetteﾐぶ 

fejlesztő 
foglalkozásHaﾐ 

részesülő 
halmozottan 

hátráﾐ┞os 
hel┞zetű 

gyermekek 

száﾏa 

Csoport1             

Csoport 2             

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összeseﾐ             

              

A csoportok 

összlétszáﾏáHól 
a ヶ é┗esﾐél 
időseHH 
gyermekek              

A csoportok 

összlétszáﾏáHól 
a Α é┗esﾐél 
időseHH 
gyermekek 

(ped. 

szakszolgálat 
┗éleﾏéﾐﾐ┞elぶ             

              

Tagóvoda             

Csoport1             

Csoport 2             

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összeseﾐ             

              

A csoportok 

összlétszáﾏáHól 
a ヶ é┗esﾐél 
időseHH 
gyermekek              

A csoportok 

összlétszáﾏáHól 
a Α é┗esﾐél 
időseHH 
gyermekek 

(ped. 

szakszolgálat 
┗éleﾏéﾐﾐ┞elぶ             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés 
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ヴ.ヴ.ヶ.a. száﾏú táHlázat - Ó┗odai körzethatár 

 

Ó┗odai 
körzeteﾐ-

kéﾐti létszáﾏ 
és hh/hhh 
gyermekek 

ﾏegoszlása 

A 

körzetHe 
fel┗ehető 
ふott élőぶ 
összes 

gyerme-

kek száﾏa 

A 

körzetHe 
fel┗ehető 
ふott élőぶ 

összes hh 
gyerme-

kek száﾏa 

A 

körzetHe 
fel┗ehető 
ふott élőぶ 
összes 

hhh 

gyerme-

kek száﾏa 

A körzet 
ó┗odáiHa 

járó 
gyermekek 

össz-

létszáﾏa 

A körzetHe 
járó hh 

gyermekek 

létszáﾏa 

A körzetHe járó 
hh gyermekek 

aráﾐ┞a a körzet 
ó┗odásaiﾐak 

össz-

létszáﾏához 
┗iszoﾐ┞ít┗a ふ%ぶ 

A 

körzetHe 
járó hhh 
gyerme-

kek 

létszáﾏa 

A körzetHe járó 
hhh gyermekek 

aráﾐ┞a a körzet 
ó┗odásaiﾐak 

össz-

létszáﾏához 
┗iszoﾐ┞ít┗a ふ%ぶ 

Körzet ヱ                 

Körzet ヲ                 

Körzet ン                 

Körzet ヴ                 

Körzet ヵ                 

Körzet ヶ                 

Körzet Α                 

Összeseﾐ                 

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatok 

 

Ha a településeﾐ töHH óvoda ﾏűködik, akkor a felvételi körzeteket ol┞ ﾏódoﾐ kell kialakítaﾐi, hog┞ a 
halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os hel┞zetű g┞erekek aráﾐ┞a a településeﾐ eg┞eﾐletes leg┞eﾐ.  
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ヴ.ヴ.ヶ.H. száﾏú táHlázat - Ó┗odai létszáﾏ-ﾏegoszlás 

 

 Székhel┞:  Létszáﾏ hh fő hh aráﾐ┞ % hhh fő hhh aráﾐ┞ % 

hh aráﾐ┞ a 
gyermekek 

összlétszáﾏához 
viszoﾐ┞ítva 

hhh aráﾐ┞ a 
gyermekek 

összlétszáﾏához 
viszoﾐ┞ítva 

sajátos ﾐevelési 
igéﾐ┞ű 

gyermekek 

létszáﾏa 

sajátos ﾐevelési igéﾐ┞ű 
g┞erﾏekek aráﾐ┞a a 

Isoport összlétszáﾏához 
viszoﾐ┞ítva 

Csoport1                   

Csoport 2                   

Csoport 3                   

Csoport 4                   

Csoport 5                   

Csoport 6                   

Összeseﾐ                   

A Isoportok összlétszáﾏáHól a ヶ 
é┗esﾐél időseHH g┞erﾏekek  

                  

A csoportok összlétszáﾏáHól a Α 
é┗esﾐél időseHH g┞erﾏekek ふped. 
szakszolgálat ┗éleﾏéﾐﾐ┞elぶ 

                  

  Tagóvoda vag┞ telephel┞                   

Csoport1              

Csoport 2              

Csoport 3              

Csoport 4              

Csoport 5              

Csoport 6              

Összeseﾐ              

A Isoportok összlétszáﾏáHól a ヶ 
é┗esﾐél időseHH g┞erﾏekek  

             

A Isoportok összlétszáﾏáHól a Α 
é┗esﾐél időseHH g┞erﾏekek ふped. 
szakszolgálat ┗éleﾏéﾐﾐ┞elぶ 

                 ! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Öﾐkorﾏáﾐ┞zati adatg┞űjtés 

A táHlázatHaﾐ az óvodai Isoportok létszáﾏa ﾏellett a hátráﾐ┞os hel┞zetű g┞erekek létszáﾏát és aráﾐ┞át, illetve utóHHi IsoportHól a halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os 
hel┞zetű g┞erﾏekek létszáﾏát és aráﾐ┞át is ﾏeg kell adﾐi. 
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4.4.7. száﾏú táHlázat - Általáﾐos iskoláHaﾐ taﾐuló száﾏa  

 

  
Általáﾐos iskola ヱ-4 

é┗fol┞aﾏoﾐ taﾐulók száﾏa 

Általáﾐos iskola ヵ-8 

é┗fol┞aﾏoﾐ taﾐulók száﾏa 

általáﾐos 
iskolások száﾏa 

ﾐapközis 
taﾐulók száﾏa 

  fő fő fő fő % 

2010/2011 77 99 176 30 17,04 

2011/2012 83 87 170 30 17,64 

2012/2013 81 73 154 30 19,48 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A ﾐappali oktatásHaﾐ ふg┞óg┞pedagógiai oktatással eg┞üttぶ résztvevők és a ﾐapközisek száﾏa 

 

 

ヴ.ヴ.Β. száﾏú táHlázat - Általáﾐos iskolák adatai 
 

  
általáﾐos iskolai osztál┞ok  

száﾏa 

általáﾐos iskolai osztál┞ok száﾏa a 
g┞óg┞pedagógiai oktatásHaﾐ 

általáﾐos 
iskolai feladat-

ellátási hel┞ek 
száﾏa 

  
1-4 

é┗fol┞aﾏoﾐ 

5-8 

é┗fol┞aﾏoﾐ 
összeseﾐ 

1-4 

é┗fol┞aﾏoﾐ 

5-8 

é┗fol┞aﾏoﾐ 
összeseﾐ 

db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

ヴ.ヴ.Γ. száﾏú táHlázat - Általáﾐos iskolások adatai – el- és Hejárás 

 

 Létszáﾏ ふfőぶ 
A hel┞Heﾐ élő összes 
g┞erekhez képest az 

aráﾐ┞uk 

A településeﾐ élő általáﾐos iskolás korú g┞erﾏekek  létszáﾏa   X 

Más településről Hejáró általáﾐos iskolások    

Más településről Hejáró hh g┞erekek   

Más településről Hejáró hhh g┞erekek   

Más településre eljáró általáﾐos iskolások    

Más településre eljáró hh g┞erekek   

Más településre eljáró hhh g┞erekek   

Általáﾐos iskolás korúak közül a hh g┞erekek    

Általáﾐos iskolás korúak közül a hhh g┞erekek    

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati és iﾐtézﾏéﾐ┞feﾐﾐtartói, taﾐkerületi adatok 
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ヴ.ヴ.ヱヰ. száﾏú táHlázat – Iskolai körzethatár 

 

Háﾐ┞ körzet ┗aﾐ 
a településeﾐ 

 db   

Iskolai körzeteﾐkéﾐti 
létszáﾏ és hh/hhh 

taﾐulók ﾏegoszlása 

A körzet 
általáﾐos 

iskoláiHa járó 
taﾐulók 

összlétszáﾏa 

A körzetHe 
járó hh 
taﾐulók 

létszáﾏa 

A körzetHe járó 
hh taﾐulók 

aráﾐ┞a a körzet 
taﾐulóiﾐak össz-

létszáﾏához 
┗iszoﾐ┞ít┗a ふ%ぶ 

A körzetHe 
járó hhh 
taﾐulók 
taﾐulók 

létszáﾏa 

A körzetHe járó 
hhh taﾐulók 

aráﾐ┞a a körzet 
taﾐulóiﾐak össz-

létszáﾏához 
┗iszoﾐ┞ít┗a ふ%ぶ 

 A körzetHe járó 
hh taﾐulók 
létszáﾏa a 

település hh 
taﾐulóiﾐak össz-

létszáﾏához 
┗iszoﾐ┞ít┗a 

A körzetHe járó 
hhh taﾐulók 
létszáﾏa a 

település hhh 
taﾐulóiﾐak össz-

létszáﾏához 
viszoﾐ┞ít┗a 

                

                

                

                

                

Összeseﾐ               

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati és iﾐtézﾏéﾐ┞feﾐﾐtartói, taﾐkerületi adatok 

 

Ha a településeﾐ töHH általáﾐos iskola ﾏűködik, az eg┞ﾏással határos felvételi körzeteket ol┞ ﾏódoﾐ kell 
kialakítaﾐi, hog┞ a halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os hel┞zetű taﾐulókﾐak az adott körzetHeﾐ felvehető összes 
taﾐköteles taﾐulóhoz viszoﾐ┞ított aráﾐ┞a a külöﾐHöző iﾐtézﾏéﾐ┞ekHeﾐ hasoﾐló leg┞eﾐ. Vag┞is ha a 
településeﾐ, kerületHeﾐ töHH általáﾐos iskola ﾏűködik, a halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os hel┞zetű taﾐulókﾐak az 
eg┞es felvételi körzetekHeﾐ kiszáﾏított aráﾐ┞a legfeljeHH ヱヵ százalékpoﾐttal lehet ﾏagasaHH, ﾏiﾐt az 
általáﾐos iskoláHa járó halﾏozottaﾐ hátráﾐ┞os hel┞zetű g┞erﾏekekﾐek a település, kerület egészére 
kiszáﾏított aráﾐ┞a a ヲヰ/ヲヰヱヲ. ふVIII. ンヱ.ぶ EMMI reﾐd. ヲヴ. §-a szeriﾐt. Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ ﾏód vaﾐ rá a körzethatár 
reﾐdelet hatál┞a alá ﾐeﾏ tartozó eg┞éH eg┞házi vag┞ ﾐeﾏ állaﾏi, ﾐeﾏ öﾐkorﾏáﾐ┞zati általáﾐos iskolák 
adatait is adja meg. 

 

ヴ.ヴ.ヱヱ. száﾏú táHlázat - Iskola szeﾏél┞i feltételek 

 

 Fő Hiáﾐ┞zó létszáﾏ 

Neﾏ szaktaﾐítást ┗égző taﾐító     

Szaktaﾐítást ┗égző taﾐítók száﾏa     

Szaktaﾐítást ┗égző taﾐárok száﾏa     

G┞óg┞pedagógusok létszáﾏa     

G┞erﾏek┗édelﾏi felelős     

Iskolaorvos     

IskolapsziIhológus     

Kisegítő szeﾏél┞zet     

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati és iﾐtézﾏéﾐ┞feﾐﾐtartói, taﾐkerületi adatok 

 

ヴ.ヴ.ヱヲ. száﾏú táHlázat - A Β. é┗fol┞aﾏot eredﾏéﾐ┞eseﾐ Hefejezettek a ﾐappali oktatásHaﾐ 

 

   Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati és iﾐtézﾏéﾐ┞feﾐﾐtartói, taﾐkerületi adatok 

 

  Β. é┗fol┞aﾏot eredﾏéﾐ┞eseﾐ Hefejezettek száﾏa / aráﾐ┞a a ﾐappali reﾐdszerű oktatásHaﾐ 

  Fő / % 

2010/2011 20/100 

2011/2012 28/90 

2012/2013 19/90 
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A Β. évfol┞aﾏot elkezdett taﾐulók száﾏát kell összevetﾐi a Β. évfol┞aﾏot eredﾏéﾐ┞eseﾐ elvégzettek 
száﾏával a ﾐappali reﾐdszerű oktatásHaﾐ. Ez az adat ﾏutatja az iﾐtézﾏéﾐ┞ leﾏorzsolódási ﾏutatóit, 
ﾏel┞ekﾐek ﾏuﾐkaerő-piaci kihatásai ﾐag┞ ﾏértékHeﾐ vaﾐﾐak.
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ヴ.ヴ.ヱン. száﾏú táHlázat - Iskolai ellátás igéﾐ┞He┗étele  - telephel┞i HoﾐtásHaﾐ 

2012-ヲヰヱン. taﾐé┗                           

Telephel┞ヱ ふszükség 
szeriﾐt, töröljöﾐ ┗ag┞ 
szúrjoﾐ He plusz 
sorokat) 

Tagozat 

meg-

ﾐe┗ezése  
Létszáﾏ Napközis Bejáró 

 Hátráﾐ┞os 
hel┞zetűek 
létszáﾏa 

HH taﾐulók 
aráﾐ┞a az 

osztál┞ 
létszáﾏához 
┗iszoﾐ┞ít┗a 

  

Halmozottan 

hátráﾐ┞os 
hel┞zetűek 
létszáﾏa 

 HHH taﾐulók 
aráﾐ┞a az 

osztál┞ 
létszáﾏához 
┗iszoﾐ┞ít┗a 

Sajátos 
ﾐe┗elési 
igéﾐ┞ű 
taﾐulók 

létszáﾏa 

SNI taﾐulók 
aráﾐya az 

osztál┞ 
létszáﾏához 
┗iszoﾐ┞ít┗a 

SNI 

taﾐulók 
száﾏáHól 

a hhh 

taﾐulók 
száﾏa 

É┗isﾏétlők 
száﾏa 

Magáﾐ-

taﾐulók 
száﾏa 

Létszáﾏ, 
aﾏel┞ﾐek alapjáﾐ 

iﾐtegráIiós 
ﾐorﾏatí┗át 
igéﾐ┞elﾐek 

ヱ. é┗fol┞aﾏ A osztál┞               

ヱ. é┗fol┞aﾏ B osztál┞               

ヲ. é┗fol┞aﾏ A osztál┞               

ヲ. é┗fol┞aﾏ B osztál┞               

ン. é┗fol┞aﾏ A osztál┞               

ン. é┗fol┞aﾏ B osztál┞               

ヴ. é┗fol┞aﾏ A osztál┞               

ヴ. é┗fol┞aﾏ B osztál┞               

ヵ. é┗fol┞aﾏ A osztál┞               

5. é┗fol┞aﾏ B osztál┞               

ヶ. é┗fol┞aﾏ A osztál┞               

ヶ. é┗fol┞aﾏ B osztál┞               

Α. é┗fol┞aﾏ A osztál┞               

Α. é┗fol┞aﾏ B osztál┞               

Β. é┗fol┞aﾏ A osztál┞               

Β. é┗fol┞aﾏ B osztál┞               

Összeseﾐ:               

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati, iﾐtézﾏéﾐ┞i adatok, KIR 

 

A feﾐti táHlázatot iﾐtézﾏéﾐ┞eﾐkéﾐt szükséges kitölteﾐi, és eg┞éH – releváﾐs iﾐforﾏáIiókat tartalﾏazó – oszloppal lehet Hővíteﾐi. A táHlázat ﾐeﾏ Isak az 
iﾐtézﾏéﾐ┞eﾐ Helüli oktatásszervezésről - szegregáIió/iﾐtegráIióról - ﾐ┞újt poﾐtos képet, haﾐeﾏ a tartalﾏi szolgáltatások, illetve eredﾏéﾐ┞ek is ﾏegjeleﾐﾐek 
benne. 
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ヴ.ヴ.ヱヴ. száﾏú táHlázat – KoﾏpeteﾐIiaﾏérési adatok 

 

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 2013 

Országos 
kompetencia

-ﾏérés 
eredﾏéﾐ┞e 

Iskola 

átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 

átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 

átlaga 

HHH 

taﾐulók 
átlaga 

Országo
s átlag 

Iskola 

átlaga 

HHH 

taﾐulók 
átlaga 

Szö┗egértés 

ヶ. é┗fol┞aﾏ                   

Β. é┗fol┞aﾏ – –               

ヱヰ. é┗fol┞aﾏ                   

Matematika 

ヶ. é┗fol┞aﾏ                   

Β. é┗fol┞aﾏ – –               

ヱヰ. é┗fol┞aﾏ                   

Forrás: Öﾐkorﾏáﾐ┞zati és iﾐtézﾏéﾐ┞feﾐﾐtartói, taﾐkerületi adatok 

 

A koﾏpeteﾐIiaﾏérés adatait telephel┞eﾐkéﾐt és iskoláﾐkéﾐt kell ﾏegadﾐi és ﾐeﾏ Isak az országos 

átlaghoz viszoﾐ┞ítaﾐi, haﾐeﾏ a térségi, járási adatokhoz, az eg┞éH taﾐulói ﾏutatókkal eg┞ütt ふpl. 
továHHtaﾐulás, érettségit adó szakközépiskoláHa felvettek aráﾐ┞a stHぶ. 
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ヴ.ヴ.ヱヵ. száﾏú táHlázat – To┗áHHtaﾐulási ﾏutatók középfokra ﾐappali tagozatoﾐ 

 

 

  Giﾏﾐáziuﾏ (%) 
Szakközépiskola ふérettségit 

adó képzésぶ (%) 
Szakiskolai képzés (%) SpeIiális szakiskola (%) 

Neﾏ taﾐult továHH 

(%) 

  
összlétszáﾏoﾐ 

Helül 

HHH-

taﾐulók 
köréHeﾐ 

összlétszáﾏoﾐ 
Helül 

HHH-

taﾐulók 
köréHeﾐ 

összlétszáﾏoﾐ 
Helül 

HHH-

taﾐulók 
köréHen 

összlétszáﾏoﾐ 
Helül 

HHH-

taﾐulók 
köréHeﾐ 

összlétszáﾏoﾐ 
Helül 

HHH-

taﾐulók 
köréHeﾐ 

2008/2009                     

2009/2010                     

2010/2011                     

2011/ 2012                     

országos 
átlag: 

2011/2012 

34,00% 35,00% 29,00% 2,00%     

Forrás: KIR, Öﾐkorﾏáﾐ┞zati és iﾐtézﾏéﾐ┞feﾐﾐtartói, taﾐkerületi adatok 

 

 

Az országos adatok forrása a Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évköﾐ┞v ヲヰヱヱ/ヲヰヱヲ-es taﾐév ヲヴ. oldal. – kezdő évfol┞aﾏos taﾐulók. 
Ha az országos adatokhoz viszoﾐ┞ítva alaIsoﾐ┞ a hhh taﾐulók továHHtaﾐulása ふkülöﾐös tekiﾐtettel az érettségit adó iﾐtézﾏéﾐ┞ekreぶ, akkor szükséges vizsgálﾐi az 
oktatási iﾐtézﾏéﾐ┞ek szolgáltatásáﾐak hatékoﾐ┞ságát, eredﾏéﾐ┞ességét és ﾏéltáﾐ┞osságát. Ezek közül az eg┞ik vizsgálaﾐdó terület, hog┞ ﾏűködik-e a hhh taﾐulók 
képesség-kiHoﾐtakoztatását táﾏogató IﾐtegráIiós Pedagógiai Reﾐdszer.  
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ヴ.ヴ.ヱヶ. száﾏú táHlázat – Leﾏorzsolódási ﾏutatók az általáﾐos iskoláHaﾐ 

 

 
É┗fol┞aﾏisﾏétlők aráﾐ┞a 

(%) 
Magáﾐtaﾐulók aráﾐ┞a ふ%ぶ 

Az előző taﾐé┗Heﾐ ヲヵヰ óráﾐál 
töHHet hiáﾐ┞zó taﾐulók aráﾐ┞a ふ%ぶ 

 
összlétszáﾏ

oﾐ Helül 

HHH-

taﾐulók 
köréHeﾐ 

összlétszáﾏ
oﾐ Helül 

HHH-taﾐulók 
köréHeﾐ 

összlétszáﾏoﾐ 
Helül 

HHH-taﾐulók 
köréHeﾐ 

2008/200

9 
      

2009/201

0 
      

2010/201

1 
      

2011/201

2 
      

országos 
átlag 

2011/201

2 

2,1% 0,8% 0,8% 

Forrás: KIR, Öﾐkorﾏáﾐ┞zati és iﾐtézﾏéﾐ┞feﾐﾐtartói, taﾐkerületi adatok 

 

Az országos adatok forrása a Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évköﾐ┞v ヲヰヱヱ/ヲヰヱヲ-es taﾐév. ヱヴヶ. 
oldal. – általáﾐos iskola, és EMMI KIR STAT. 

 

 

ヴ.ヴ.ヱΑ. száﾏú táHlázat – Hátráﾐ┞koﾏpeﾐzáló programok 

 

taﾐé┗ 

tanodai 

program 

létszáﾏ 

HH/ 

HHH 

taﾐulók 
létszáﾏa 

tehetséggoﾐdozó 
program 

HH/ 

HHH 

taﾐulók 
létszáﾏa 

ﾐ┞ári 
táHor 

HH/ 

HHH 

taﾐulók 
létszáﾏa 

Alapfokú 
ﾏű┗észetoktatás 

HH/ HHH 

taﾐulók 
létszáﾏa 

2008/2009                 

2009/2010                 

2010/2011                 

2011/2012                 

Forrás: KIR, Öﾐkorﾏáﾐ┞zati és iﾐtézﾏéﾐ┞feﾐﾐtartói, taﾐkerületi adatok 

A táHlázatot a hel┞i, települési viszoﾐ┞okﾐak ﾏegfelelőeﾐ korrigálható vag┞ kiegészíthető a hel┞Heﾐ 
ﾏűködő és elérhető prograﾏokﾐak ﾏegfelelőeﾐ.  
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A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

ヵ.ヱ.ヱ. száﾏú táHlázat - Foglalkoztatás és ﾏuﾐkaﾐélküliség a ﾐők köréHeﾐ 

 

 

Muﾐka┗állalási 
korúak száﾏa 

Foglalkoztatottak Muﾐkaﾐélküliek 

férfiak ﾐők férfiak ﾐők férfiak ﾐők 

2008 443 483 
nincs 

adat 

nincs 

adat 

112 102 

2009 483 360 
nincs 

adat 

nincs 

adat 

113 88 

2010 456 478 
nincs 

adat 

nincs 

adat 

127 123 

2011 466 480 
nincs 

adat 

nincs 

adat 

75 82 

2012 479 488 
nincs 

adat 

nincs 

adat 

92 109 

Forrás: TeIR és hel┞i adatg┞űjtés 

 

A ﾐők ﾏuﾐkaerő-piaIi hátráﾐ┞a összetett, ﾐehezeﾐ vizsgálható jeleﾐség. A férfiak és ﾐők adott 
településeﾐ való foglalkoztatottságáﾐak ﾏutatói arról ﾐ┞újthatﾐak tájékoztatást, hog┞ ﾏil┞eﾐ 
aráﾐ┞Haﾐ ériﾐti a ﾐeﾏeket a ﾏuﾐkaﾐélküliség. PoﾐtosaHH képet kapﾐáﾐk a kérdésről, ha a 
reﾐdelkezésre álló adatok között leﾐﾐe, hog┞ az ériﾐtett IsoportHól ふférfiak és ﾐők isぶ háﾐ┞aﾐ ﾐevelﾐek 
g┞erﾏeket, háﾐ┞aﾐ ﾐevelﾐek ヱヵ évesﾐél fiatalaHH g┞erﾏeket, háﾐ┞ g┞erﾏeket ﾐevelﾐek, illetve 
háﾐ┞aﾐ eg┞edülállók. A hel┞i adatg┞űjtés terﾏészeteseﾐ a partﾐerekkel való eg┞üttﾏűködésHeﾐ 
valósulhat ﾏeg. 
 

 

ヵ.ヱ.ヲ. száﾏú táHlázat - Nők rész┗étele foglalkoztatást segítő és képzési prograﾏokHaﾐ 

 

 
Foglalkoztatást segítő és képzési 
prograﾏok száﾏa adott é┗Heﾐ 

részt┗e┗ők 
száﾏa 

részt┗e┗ő ﾐők száﾏa 

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     

Forrás: Hel┞i adatg┞űjtés 

 

A településeﾐ öﾐkorﾏáﾐ┞zati, Iivil vag┞ eg┞éH szervezet által ﾏegvalósított prograﾏok résztvevői 
között a ﾐők aráﾐ┞áﾐak vizsgálata az ヵ.ヱ.ヱ. száﾏú táHlázattal összevetve ﾏutathat eredﾏéﾐ┞t: ha a 
ﾏuﾐkaﾐélküliek száﾏa és a vizsgált prograﾏokoﾐ résztvevők száﾏa ﾐeﾏ eg┞eﾐes aráﾐ┞os, aﾐﾐak 
okai újaHH kérdéseket vetﾐek fel az eltérés iráﾐ┞áﾐak és ﾏértékéﾐek függvéﾐ┞éHeﾐ. Pl: Az iﾐdított 
prograﾏok eg┞eﾐlő ﾏértékHeﾐ Iélozták-e a férfiakat és ﾐőket? A prograﾏok teljesíthetők voltak-e 

kisg┞erﾏekes édesaﾐ┞ák száﾏára? ふMegeﾐgedett-e hiáﾐ┞zás például a g┞erﾏek ﾏegHetegedése 
esetéﾐ? A prograﾏ, képzés időHeosztása illeszkedik-e a HölIsődék, óvodák ﾐ┞itvatartási idejéhez?ぶ       
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ヵ.ヱ.ン. száﾏú táHlázat - Hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHöztetés a foglalkoztatás területéﾐ  
 

 Esetszáﾏ 

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

Forrás: Hel┞i adatg┞űjtés 

 

A partﾐerek Hevoﾐásával törtéﾐt esetfeltárások ﾐeﾏ Isak az esetek száﾏát ﾏutatják, haﾐeﾏ a 
külöﾐHöző eseteket is leírják. Itt érdeﾏes arra fig┞elﾐi, hog┞ az eg┞es esetek ﾏil┞eﾐ száﾏossággal 
jeleﾐﾐek ﾏeg, illetve, hog┞ törtéﾐtek-e az évek soráﾐ ﾏegoldások.  
 

 

ヵ.ヱ.ヴ. száﾏú táHlázat - AlaIsoﾐ┞ iskolai ┗égzettségű ﾐők elhel┞ezkedési lehetőségei 
 

 

ﾏuﾐkaﾐélk
üli ﾐők 
száﾏa 

Β általáﾐosﾐál 
alacsonyabb 

┗égzettségű  
8 általáﾐos 

szakiskola/ 

szakﾏuﾐkás-

képző 

giﾏﾐázi
um 

érettségi főiskola egyetem 

2008 102        

2009 88        

2010 123        

2011 82        

2012         

Forrás: TeIR és hel┞i adatg┞űjtés 

 

A táHlázat adataiHól jól látható, hog┞ adott településeﾐ ﾏikéﾐt áll összefüggésHeﾐ a ﾐők iskolai 
végzettsége és foglalkoztatottsága. A kapott adatok segíthetﾐek a foglalkoztatást segítő prograﾏok, 
képzések hatékoﾐ┞aHH szervezéséHeﾐ. 
 

 

ヵ.ヲ száﾏú táHlázat - A ﾏuﾐkaerő-piaIi és Isaládi feladatok összeeg┞eztetését segítő szolgáltatások  
 

 

ン é┗ alatti 
gyermekek 

száﾏa  
a településeﾐ 

ﾏűködő  
HölIsődék 

 száﾏa 

HölIsődei 
férőhel┞ek  

száﾏa 

ﾏűködő Isaládi  
ﾐapközik száﾏa 

férőhel┞ek 
száﾏa Isaládi 
ﾐapközikHeﾐ 

férőhel┞ek 

összeseﾐ 

öﾐkor-

ﾏáﾐ┞zati 
eg┞éH  

  

2008 46 0 0 0 0 0 0 

2009 48 0 0 0 0 0 0 

2010 50 0 0 0 0 0 0 

2011 44 0 0 0 0 0 0 

2012 57 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR és hel┞i adatg┞űjtés 

 

Pl. HölIsődei, Isaládi ﾐapközi, óvodai férőhel┞ek, férőhel┞hiáﾐ┞; köziﾐtézﾏéﾐ┞ekHeﾐ rugalﾏas 
ﾏuﾐkaidő, IsaládHarát ﾏuﾐkahel┞i ﾏegoldások stH. 
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A ﾐők ﾏuﾐkaerő-piaIi esél┞eit és az ideális Isaládtervezést is pozitívaﾐ Hefol┞ásolja, ha a g┞erﾏekek 
ﾐapközHeﾐi ellátása Hiztosított a településeﾐ.  
 

 

ヵ.ン. száﾏú táHlázat - Családter┗ezés, aﾐ┞a- és g┞erﾏekgoﾐdozás területe 

 

 ┗édőﾐők száﾏa 0-ン é┗ közötti g┞erﾏekek száﾏa átlagos g┞erﾏekszáﾏ ┗édőﾐőﾐkéﾐt 
2008 1 70 70 

2009 1 61 61 

2010 1 63 63 

2011 1 64 64 

2012 1 75 75 

Forrás: TeIR és hel┞i adatg┞űjtés 

 

A védőﾐői szolgálat ﾐeﾏIsak a kisg┞erﾏek egészségi állapotáﾐak felüg┞eletét végzi, haﾐeﾏ feladata 
a kisﾏaﾏa ふg┞akorlati és lelkiぶ segítése, hog┞ ezzel táﾏogassa a felüg┞elete alá tartozó g┞erﾏek 
ﾏegfelelő testi és ﾏeﾐtális fejlődéséﾐek Hiztosítását. A védőﾐő kapIsolatHaﾐ áll a Isaláddal, a 
kisg┞erﾏekellátó iﾐtézﾏéﾐ┞ekkel és a g┞erﾏekorvossal is, íg┞ adott településeﾐ árﾐ┞alt képpel 
reﾐdelkezik a Isaládok g┞erﾏekellátási és ﾐevelési hel┞zetéről.  SzakeﾏHerkéﾐt hatékoﾐ┞ segítséget 
képes ﾐ┞újtaﾐi a Isaládokﾐak, ez pedig szorosaﾐ összefügg a hozzá tartozó g┞erﾏekek száﾏától. 
 

 

ヵ.ヴ. száﾏú táHlázat - A ﾐőket érő erőszak, Isaládoﾐ Helüli erőszak  
 

 
reﾐdőrök riasztása 
Isaládi ┗iszál┞hoz 

téﾐ┞leges 
feljeleﾐtések száﾏa 

Hírósági ítélet 

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

Forrás: Hel┞i adatg┞űjtés 

 

A Isaládoﾐ Helüli erőszak a ﾐeﾏzetközi és országos statisztikák alapjáﾐ sokkal jeleﾐtőseHH ﾏértékHeﾐ 
jeleﾐlévő proHléﾏa, ﾏiﾐt goﾐdolﾐáﾐk. A hel┞i reﾐdőrség és Híróság száﾏszerű adatai tükrözhetik, 
hog┞ a Háﾐtalﾏazottak ﾏil┞eﾐ ﾏértékHeﾐ ﾏerﾐek, illetve tudﾐak jogi segítséget kérﾐi. Azzal is 
tisztáHaﾐ kell leﾐﾐüﾐk, hog┞ legg┞akraHHaﾐ a reﾐdőrség riasztására is Isak végső esetHeﾐ kerül sor. 
Teljes körű vizsgálatot a téﾏáHaﾐ aﾐﾐak jellegéHől adódóaﾐ lehetetleﾐ végezﾐi, de eg┞es 
részterületek taﾐulﾏáﾐ┞ozása segítheti a proHléﾏák feltárását, segíthet a ﾏegoldási lehetőség 
megtalálásáHaﾐ. 
 

 

ヵ.ヵ. száﾏú táHlázat - Krízishel┞zetHeﾐ igéﾐ┞He ┗ehető szolgáltatások 

 

Férőhel┞ek 
száﾏa 

öﾐkorﾏáﾐ┞zati 
anyaotthon a 

településeﾐ 

 

öﾐkorﾏáﾐ┞zati 
anyaotthon a 

település ヵヰ kﾏ-es 

körzetéHeﾐ 

Neﾏ öﾐkorﾏáﾐ┞zati 
ふeg┞házi, alapít┗áﾐ┞iぶ 

anyaotthon a településeﾐ   

Neﾏ öﾐkorﾏáﾐ┞zati 
ふeg┞házi, alapít┗áﾐ┞iぶ 

aﾐ┞aotthoﾐ a település 
50 km-es körzetéHeﾐ 

 

2008 0 0 0 0  
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2009 0 0 0 0  

2010 0 0 0 0  

2011 0 0 0 0  

2012 0 0 0 0  

Forrás: Hel┞i adatg┞űjtés 

 

Az aﾐ┞aotthoﾐok és a Isaládok átﾏeﾐeti otthoﾐai ふaﾐ┞agi vag┞ Isaládiぶ krízishel┞zetHeﾐ jeleﾐthetﾐek 
ﾏegoldást azok száﾏára, akikﾐek ﾐiﾐIs hová ﾏeﾐﾐiük. Bizoﾐ┞os esetekHeﾐ kiﾏoﾐdottaﾐ Iélszerű, ha 
a krízishel┞zetHeﾐ lévő ﾐő távol kerül addigi körﾐ┞ezetétől, de vaﾐﾐak ol┞aﾐ hel┞zetek is, aﾏikor az 
anyaotthon/családotthoﾐ és a lakóhel┞ távolsága koﾏol┞ proHléﾏát jeleﾐt ふﾏuﾐkahel┞, 
g┞erﾏekellátó iﾐtézﾏéﾐ┞ekぶ. Jelleﾏzőeﾐ ezeﾐ iﾐtézﾏéﾐ┞ekﾐél ふa férőhel┞ek hiáﾐ┞a ﾏiatt főleg a téli 
időszakHaﾐぶ várólistás reﾐdszer ﾏűködik, ezért a férőhel┞ek száﾏa ﾏellett a jeleﾐleg várólistáﾐ lévők 
száﾏáﾐak szerepeltetésével poﾐtosaHH képet kapuﾐk a téﾏáHaﾐ. 
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ヵ.ヶ. száﾏú táHlázat - A ﾐők szerepe a hel┞i közéletHeﾐ 

 

 
Kép┗iselőtestület 

tagja 

Városi Híróság és 
ítélőtáHlák ┗ezetői 

Közg┞űlések tagjai 

 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008   0 0 0 0 

2009   0 0 0 0 

2010 5 1 0 0 0 0 

2011 5 1 0 0 0 0 

2012 5 1 0 0 0 0 

Forrás: Hel┞i adatg┞űjtés 

 

A táHlázat adataiﾐak ┗izsgálatáﾐál az aráﾐ┞okat ふférfi/ﾐőぶ szükséges fig┞eleﾏHe ┗eﾐﾐi. 
 

 

ヵ.Α száﾏú táHlázat - A ﾐőket hel┞i sziﾐteﾐ fokozottaﾐ ériﾐtő társadalﾏi proHléﾏák és felszáﾏolásukra 
iráﾐ┞uló kezdeﾏéﾐ┞ezések 

 

 

Iﾐtézkedessek, 
pál┞ázatok, prograﾏok 

száﾏa a településeﾐ 

Öﾐkorﾏáﾐ┞zati 
Más állaﾏi szer┗ 
által táﾏogatott 

Civil Összes 

2008      

2009      

2010      

2011      

2012      

Forrás: Hel┞i adatg┞űjtés 

 

Az adatg┞űjtés azokat a pál┞ázati prograﾏokat, vag┞ hel┞i reﾐdeletekhez kapIsolt iﾐtézkedéséket 
g┞űjti össze, ﾏel┞ek a ﾐők ﾏuﾐkaerő-piaIi esél┞eg┞eﾐlőségéért teszﾐek, a ﾐőkkel szeﾏHeﾐi erőszak 
elleﾐ lépﾐek fel, vag┞ Hárﾏil┞eﾐ ﾏódoﾐ a ﾐők esél┞eg┞eﾐlőségét állítják középpoﾐtHa. Adatg┞űjtéshez 
a hel┞i öﾐkorﾏáﾐ┞zatoﾐ kívül Iélszerű felkeresﾐi a Korﾏáﾐ┞hivatal Muﾐkaüg┞i Közpoﾐtját és Iivil 
szervezeteket. 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

ヶ.ヱ.ヱ. száﾏú táHlázat – N┞ugdíjHaﾐ, ﾐ┞ugdíjszerű ellátásHaﾐ részesülők száﾏa ﾐeﾏek szeriﾐt 
 

  
ﾐ┞ugdíjHaﾐ, ﾐ┞ugdíjszerű ellátásHaﾐ 

részesülő férfiak száﾏa 

ﾐ┞ugdíjHaﾐ, ﾐ┞ugdíjszerű ellátásHaﾐ 
részesülő ﾐők száﾏa 

összes ﾐ┞ugdíjas 

2008 177 215 392 

2009 176 230 406 

2010 166 231 397 

2011 149 236 385 

2012 138 217 355 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

Az adateleﾏzés soráﾐ azt kell fig┞eleﾏHe veﾐﾐi, hog┞ vaﾐﾐak-e ellátatlaﾐ ふﾐ┞ugdíj, ﾐ┞ugdíjszerű 
ellátásぶ időskorúak, és ha igeﾐ, akkor ﾏil┞eﾐ aráﾐ┞Haﾐ. 
 

 

ヶ.ヲ.ヱ. száﾏú táHlázat - Idősek, ﾐ┞ugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az 55-64 é┗es időseHHek foglalkoztatottsági ﾏutatói ふヲヰヰヰ-ヲヰヱヱぶ az aláHHi liﾐkeﾐ találhatók: 
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_1.html 
 

Az 55-ヶヴ é┗es időseHHek ﾏuﾐkaﾐélküliségi rátája ふヲヰヰヰ-ヲヰヱヱぶ az aláHHi liﾐkeﾐ található: 
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_2.html 
 

MuﾐkaerőpiaIi esél┞eg┞eﾐlőség ヲヰヰヰ-2011: 
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_3_3.html 
 

A feﾐti táHlák táﾏpoﾐtot ﾐ┞újtaﾐak eg┞ hel┞i adatg┞űjtés előkészítéséhez, hiszeﾐ reﾐdkívül részletes, 
a foglalkoztatás ﾏiﾐdeﾐ szegﾏeﾐsére kiterjedő adatokat, illetve g┞űjtési kategóriákat tartalﾏazﾐak.  
 

 

ヶ.ヲ.ヲ. száﾏú táHlázat - Te┗ékeﾐ┞ időskor ふpl. élethosszig tartó taﾐulás, idősek, ﾐ┞ugdíjasok 
foglalkoztatásáﾐak lehetőségei köziﾐtézﾏéﾐ┞ekHeﾐ, foglalkoztatásukat táﾏogató eg┞éH prograﾏok a 
településeﾐぶ 
 

Iﾐtézkedések, 
pál┞ázatok száﾏa a 

településeﾐ 

Öﾐkorﾏáﾐ┞zati 
Muﾐkaüg┞i 

Közpoﾐt által 
táﾏogatott 

Civil Eg┞éH Összeseﾐ 

 db db db db db 

2008      

2009      

2010      

2011      

2012      

Forrás: Hel┞i adatg┞űjtés 

 

http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_1.html
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_2.html
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_3_3.html
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Az adatg┞űjtés Iélja, hog┞ IsokorHa szedjük azokat a pál┞ázati prograﾏokat, vag┞ hel┞i 
reﾐdeletekhez kapIsolt iﾐtézkedéseket, ﾏel┞ek elősegíthetik az időseHH korosztál┞ foglalkoztatását, 
vag┞ teszﾐek az élethosszig tartó taﾐulás elvéért. Célszerű a hel┞i öﾐkorﾏáﾐ┞zatﾐál, a Korﾏáﾐ┞hivatal 
Muﾐkaüg┞i Közpoﾐtjáﾐál, Iivil szervezetekﾐél tájékozódﾐi a téﾏáHaﾐ, illetve adatot g┞űjteﾐi. 
 

ヶ.ヲ.ン. száﾏú táHlázat - Hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHöztetés a foglalkoztatás teréﾐ 

 

 Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

őő év feletti 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

őő év feletti tartós 
munkanélküliek 

száma 

 fQ fQ % fQ fQ % 

2008 214 8                       3,73 136  

2009 201 10                     4,97 142  

2010 250 15                     6 163  

2011 157 12                     9,55 94  

2012 201 19                     9,45   

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  
 

A diszkriﾏiﾐáIió felﾏérése reﾐdkívül ﾐehéz. Éppeﾐ ezért Isak következtethetüﾐk aﾐﾐak létezésére. Azt 
tudjuk a szakirodaloﾏHól, hog┞ az időseHH korosztál┞ sokkal joHHaﾐ kiszolgáltatott a ﾏuﾐkaerő-piaci 

diszkriﾏiﾐáIióﾐak, tehát ﾐehezeHHeﾐ hel┞ezkedﾐek el, és a ﾏuﾐkahel┞i leépítések is előHH érik el őket. 
Ennek alapjáﾐ, ha a hel┞i, vag┞ területileg illetékes ﾏuﾐkaüg┞i közpoﾐttól arról kérüﾐk adatokat, hog┞ 
háﾐ┞ fő regisztrált ﾏuﾐkaﾐélküli vaﾐ az adott településeﾐ és ezek közül háﾐ┞aﾐ ヵヵ év felettiek, illetve 
a tartós ﾏuﾐkaﾐélküliek között ﾏekkora az ヵヵ év felettiek aráﾐ┞a, és az adatok alapjáﾐ az aráﾐ┞ok az 
időseHH korosztál┞ felé tolódﾐak el, akkor állíthatjuk, hog┞ őket joHHaﾐ ériﾐti a foglalkoztatás teréﾐ 
fellépő hátráﾐ┞os ﾏegkülöﾐHöztetés. 
 

 

ヶ.ン.ヱ. száﾏú táHlázat - ヶヴ é┗ﾐél időseHH ﾐépesség és ﾐappali ellátásHaﾐ részesülő időskorúak száﾏa 

 

  ヶヴ é┗ feletti lakosság száﾏa ﾐappali ellátásHaﾐ részesülő időskorúak száﾏa 

 fő fő % 

2008 189 0 0 

2009 197 0 0 

2010 199 0 0 

2011 196 0 0 

2012 201 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A ﾐappali ellátás szoIiális alapszolgáltatás, aﾏel┞ lehetőséget Hiztosít a ﾐapközHeﾐi tartózkodásra, 
társas kapIsolatokra, valaﾏiﾐt az alapvető higiéﾐiai szükségletek kielégítésére a hajléktalaﾐ 
szeﾏél┞ek és a saját otthoﾐukHaﾐ élő, következőkHeﾐ felsorolt szeﾏél┞ek részére: Aぶ tizeﾐﾐ┞olIadik 
életévüket Hetöltött, egészségi állapotuk vag┞ idős koruk ﾏiatt szoIiális és ﾏeﾐtális táﾏogatásra 
szoruló, öﾐﾏaguk ellátására részHeﾐ képes szeﾏél┞ek, Hぶ tizeﾐﾐ┞olIadik életévüket Hetöltött, 
fekvőHeteg-g┞óg┞iﾐtézeti kezelést ﾐeﾏ igéﾐ┞lő psziIhiátriai Hetegek, illetve szeﾐvedél┞Hetegek, Iぶ 
harﾏadik életévüket Hetöltött, öﾐkiszolgálásra részHeﾐ képes vag┞ öﾐellátásra ﾐeﾏ képes, de 
felüg┞eletre szoruló fog┞atékos, illetve autista szeﾏél┞ek. Igéﾐ┞ szeriﾐt lehetőség vaﾐ a ﾐapközHeﾐi 
étkezésre is. 
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ヶ.ン.ヲ. száﾏú táHlázat - Időskorúak járadékáHaﾐ részesülők száﾏa 

 

  időskorúak járadékáHaﾐ részesülők száﾏa 

2008 1 

2009 2 

2010 1 

2011 2 

2012 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az időskorúak járadéka a ﾏegélhetést Hiztosító jövedeleﾏﾏel ﾐeﾏ reﾐdelkező időskorú szeﾏél┞ek 
részére ﾐ┞újtott táﾏogatás. A települési öﾐkorﾏáﾐ┞zat, ヲヰヰΑ. jaﾐuár ヱ-jétől a jeg┞ző időskorúak 
járadékáHaﾐ részesíti azt  
aぶ a ヶヲ. életévét, illetőleg a reá iráﾐ┞adó ﾐ┞ugdíjkorhatárt Hetöltött szeﾏél┞t, akiﾐek saját és vele 
eg┞ütt lakó házastársa, élettársa jövedelﾏe alapjáﾐ száﾏított eg┞ főre jutó havi jövedelﾏe ﾐeﾏ 
haladja ﾏeg az öregségi ﾐ┞ugdíj ﾏiﾐdeﾐkori legkiseHH összegéﾐek Βヰ%-át,  
Hぶ az eg┞edülálló, ヶヲ. életévét, illetőleg a reá iráﾐ┞adó ﾐ┞ugdíjkorhatárt Hetöltött, de Αヵ évesﾐél 
fiatalaHH szeﾏél┞t, akiﾐek havi jövedelﾏe ﾐeﾏ haladja ﾏeg az öregségi ﾐ┞ugdíj ﾏiﾐdeﾐkori legkiseHH 
összegéﾐek Γヵ%-át,  
Iぶ az eg┞edülálló, Αヵ. életévét Hetöltött szeﾏél┞t, akiﾐek havi jövedelﾏe ﾐeﾏ haladja ﾏeg az öregségi 
ﾐ┞ugdíj ﾏiﾐdeﾐkori legkiseHH összegéﾐek ヱンヰ%-át. 
 

 

ヶ.ン.ン. száﾏú táHlázat - Kulturális, közﾏű┗elődési szolgáltatásokhoz ┗aló hozzáférés 

 

 
Mozielőadás 

látogatása 

Szíﾐházelőadás 
látogatása 

Múzeuﾏi 
kiállítás 

ﾏegtekiﾐtése 

Köﾐ┞┗tár 
látogatása 

Közﾏű┗elődési 
iﾐtézﾏéﾐ┞ 

reﾐdez┗éﾐ┞éﾐ 
rész┗étel 

Vallásg┞akorlás 
templomban 

Sportrendez┗éﾐ┞eﾐ 
rész┗étel 

 alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

Forrás: Hel┞i adatg┞űjtés 

 

Az időseHH korosztál┞tól ふlehet akár az ヵヵ év felettiek, vag┞ Isak a ﾐ┞ugdíjasok ﾏegkereséseぶ kérdőív 
segítségével fel lehet ﾏérﾐi, hog┞ az elﾏúlt évekHeﾐ háﾐ┞ alkaloﾏﾏal látogattak ﾏeg külöﾐféle 
kulturális vag┞ sporteseﾏéﾐ┞eket. 
 

 

ヶ.ン.ヴ. száﾏú táHlázat - Idősek iﾐforﾏatikai jártassága 

 

 Összes ﾏegkérdezett 
Száﾏítógépet haszﾐálﾐi 

tudók száma 

Iﾐterﾐetet haszﾐálﾐi 
tudók száﾏa 

 fő fő % fő % 
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2008      

2009      

2010      

2011      

2012      

Forrás: Hel┞i adatg┞űjtés 

 

Az időseHH korosztál┞tól ふlehet akár az ヵヵ év felettiek, vag┞ Isak a ﾐ┞ugdíjasok ﾏegkereséseぶ eg┞ 
kérdőív segítségével tud az adatg┞űjtő tájékozódﾐi arról, hog┞ ﾏil┞eﾐ iﾐforﾏatikai jártassággal 
reﾐdelkezik a korosztál┞. 

 

 

 

ヶ.ヴ. száﾏú táHlázat - Az időseket, az életkorral járó sajátos igéﾐ┞ek kielégítését Iélzó prograﾏok a 
településeﾐ 

 

  Az időseHH IélIsoport igéﾐ┞eit Iélzó prograﾏok száﾏa 

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

Forrás: Hel┞i adatg┞űjtés 

 

Az adatg┞űjtés Iélja, hog┞ a hel┞i öﾐkorﾏáﾐ┞zattól, vag┞ hel┞i Iivil, állaﾏi vag┞ eg┞házi szervezettől 
iﾐforﾏáIiókat kapjuﾐk kifejezetteﾐ az időseHH korosztál┞t ﾏegIélzó prograﾏok, speIiális prograﾏok 
száﾏáról. ふpl. iﾐforﾏatikai képzés, dalkör, ﾐ┞ugdíjaskluH, stH.ぶ 
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

Α.ヱ.ヱ száﾏú táHlázat - Meg┗áltozott ﾏuﾐkaképességű és egészségkárosodott szeﾏél┞ek szoIiális 
ellátásaiHaﾐ részesülők száﾏa 

 

  
ﾏeg┗áltozott ﾏuﾐkaképességű szeﾏél┞ek 

ellátásaiHaﾐ részesülők száﾏa 

egészségkárosodott szeﾏél┞ek szoIiális 
ellátásaiHaﾐ részesülők száﾏa 

2008 71 nincs adat 

2009 77 nincs adat 

2010 71 nincs adat 

2011 100 nincs adat 

2012 83 nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

Α.ヱ.ヲ. száﾏú táHlázat - Nappali ellátásHaﾐ részesülő fog┞atékos szeﾏél┞ek száﾏa 

 

 Nappali ellátásHaﾐ részesülő fog┞atékos szeﾏél┞ek száﾏa 

  
öﾐkorﾏáﾐ┞zati feﾐﾐtartású 

iﾐtézﾏéﾐ┞Heﾐ  
eg┞házi feﾐﾐtartású 

iﾐtézﾏéﾐ┞Heﾐ 

Ii┗il feﾐﾐtartású 
iﾐtézﾏéﾐ┞Hen  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a közpoﾐti adatokat Iélszerű Hoﾐtaﾐi a hel┞i adatszolgáltatók segítségé┗el.  
 

A település Iivil és eg┞házi iﾐtézﾏéﾐ┞eivel ﾏiﾐdeﾐképpeﾐ szükséges a kapIsolatfelvétel, az ellátásHaﾐ 
kialakult aráﾐ┞ok és a ﾐeﾏ állaﾏi szolgáltatók jövőHeﾐi tervei eg┞ütteseﾐ alakítják az elérhető 
szolgáltatás adott és jövőHeﾐi ﾏiﾐőségét. Foﾐtos szeﾏpoﾐt, hog┞ a Iivil és eg┞házi feﾐﾐtartók ﾏás 
települések lakosait is ellátják, tehát a hel┞i esél┞eg┞eﾐlőségi tervHeﾐ a településeﾐ lakókat Iélszerű 
szerepeltetﾐi. Feltehetőeﾐ koráHHaﾐ létrejött és fol┞aﾏatos eg┞üttﾏűködést és a fejlesztések 
összehaﾐgoltságát tapasztalják a szakértők. 
 

 

Α.ヱ.ン. táHlázat -  Fog┞atékos szeﾏél┞ek rész┗étele a foglalkoztatásHaﾐ 

 

A közfoglalkoztatás ﾐeﾏ speIiálisaﾐ a fog┞atékos szeﾏél┞ek részére Hiztosított foglalkozatási forﾏa, 
Hár ﾐeﾏ kizárt, hog┞ fog┞atékos szeﾏél┞ is foglalkozatásra kerül a reﾐdszerHeﾐ. A foglalkoztatást 
szervező ﾐeﾏ tartja ﾐ┞ilváﾐ a fog┞atékos szeﾏél┞eket, ezért az adatszolgáltatás illetve a 
foglalkoztatásHa Hevoﾐt fog┞atékosok száﾏa ﾐeﾏ vizsgálható. Eﾐﾐek elleﾐére ﾏegkísérelhető az 
adatg┞űjtés a következők szeriﾐt.  
Aktuális jogszaHál┞: - ヲヰヱヱ. évi CXCI. törvéﾐ┞ a ﾏegváltozott ﾏuﾐkaképességű szeﾏél┞ek ellátásairól 
és eg┞es törvéﾐ┞ek ﾏódosításáról. 

- ヱΓΓΒ. évi XXVI. törvéﾐ┞ A fog┞atékos szeﾏél┞ek jogairól és esél┞eg┞eﾐlőségük Hiztosításáról 
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- A ﾏegváltozott ﾏuﾐkaképességű szeﾏél┞ek ellátásaival kapIsolatos eljárási szaHál┞okról 
szóló ンヲΑ/ヲヰヱヱ. ふXII.ヲΓ.ぶ Korm. rendelet 

- A ﾏegváltozott ﾏuﾐkaképességű ﾏuﾐkavállalókat foglalkoztató ﾏuﾐkáltatók 
akkreditáIiójáﾐak, továHHá az akkreditált ﾏuﾐkáltatók elleﾐőrzéséﾐek szaHál┞airól szóló 
176/2005. (IX.2.) Korm. rendelet 

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a ﾏuﾐkaﾐélküliek ellátásáról szóló ヱΓΓヱ. évi IV. törvéﾐ┞ 

 

 

Fog┞atékos szeﾏél┞ek rész┗étele a foglalkoztatásHaﾐ, a külöﾐféle típusú foglalkoztatásHaﾐ részt┗e┗ők 
száﾏa az alkalﾏazók szeriﾐti ﾏegoszlásHaﾐ 

 KözszféráHaﾐ  
foglalkozatott 

ふpl. öﾐkorﾏáﾐ┞zat, 
korﾏáﾐ┞hi┗atal, állami 

┗ag┞ öﾐkorﾏáﾐ┞zati 
feﾐﾐtartású iﾐtézﾏéﾐ┞ぶ 

Non profit 

szervezet 

Gazdasági 
┗állalkozás 

SzoIiális 
foglalkozatásHaﾐ 
alkalmazottak 

fejlesztő-felkészítésHeﾐ 
részt┗e┗ők száﾏa 

   

ﾏuﾐka rehaHilitáIióHaﾐ 
foglalkoztatottak száﾏa  

   

Védett ﾏuﾐkahel┞eﾐ foglalkoztatottak száﾏa    

Táﾏogatott foglalkoztatásHaﾐ részt┗e┗ők száﾏa    

N┞ílt ﾏuﾐkaerő-piaIi foglalkoztatásHaﾐ részt┗e┗ő 
fog┞atékos szeﾏél┞ek száﾏa 

   

Forrás: hel┞i adatg┞űjtés töHH forrás segítségé┗el.  
 

Il┞eﾐ adatokkal reﾐdelkezik a Muﾐkaüg┞i Közpoﾐt, ahol a fog┞atékos szeﾏél┞ek kiválthatják az 
úg┞ﾐevezett rehaHilitáIiós kárt┞át. Adatot szolgáltathat a hel┞i öﾐkorﾏáﾐ┞zat, a foglalkoztatást 
Hiztosító Iivil szervezet, eg┞házi feﾐﾐtartású foglalkoztató iﾐtézﾏéﾐ┞. Gazdasági szereplők esetéHeﾐ 
táﾏpoﾐt a rehaHilitáIiós hozzájárulás Isökkeﾐése vag┞ kiváltása fog┞atékos szeﾏél┞ek 
foglalkoztatásával, a koráHHaﾐ eﾏlített rehaHilitáIiós kárt┞a éppeﾐ ezekﾐek a vállalkozói 
kedvezﾏéﾐ┞ekﾐek a jogosságát igazolja. 
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Α.ヱ.ヴ. táHlázat - A településeﾐ élő fog┞atékos szeﾏél┞ek öﾐálló élet┗itelét táﾏogató hel┞i 
iﾐtézﾏéﾐ┞ek, szoIiális szolgáltatások  
 

 

Állaﾏi/öﾐkorﾏáﾐ┞zati Eg┞házi Civil  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

falugondnoki  vagy 

tanyagondnoki 

szolgáltatás  
         

étkeztetés          

házi segítségﾐ┞újtás          

jelzőreﾐdszeres házi 
segítségﾐ┞újtás 

         

Isaládsegítés          

közösségi ellátás 
szeﾐ┗edél┞Hetegek 
részére  

         

közösségi ellátás 
psziIhiátriai Hetegek  
részére 

         

táﾏogató szolgáltatás          

ﾐappali ellátás          

Forrás: hel┞i adatg┞űjtés,  
 

A felsorolt szoIiális szolgáltatásokat ellátó iﾐtézﾏéﾐ┞ek és szeﾏél┞ek éves ﾏuﾐkájukról, 
esetforgalﾏukról Heszáﾏolót készíteﾐek. Ezek a Heszáﾏolók tartalﾏazzák a szolgáltatást igéﾐ┞lő 
fog┞atékosok száﾏát. Sajﾐálatosaﾐ a Isaládsegítés és a közösségi ellátás statisztikai 
ﾐ┞ilváﾐtartásáHaﾐ ﾐeﾏ szerepel, hog┞ a szolgáltatást igéﾐ┞Hevevőﾐek vaﾐ e Hárﾏil┞eﾐ 
fog┞atékossága, ezért itt Isak HeIsült adatokat foguﾐk kapﾐi. Az öﾐkorﾏáﾐ┞zat szoIiális üg┞ekkel 
foglalkozó osztál┞a, ﾏuﾐkatársa révéﾐ a ﾏuﾐkaHeszáﾏolók hozzáférhetőek.   
A „közösségi ellátás szeﾐvedél┞Hetegek vag┞ psziIhiátriai Hetegek részére” IellákHa érteleﾏszerűeﾐ 
Isak az ellátott fog┞atékos szeﾏél┞ek száﾏát szükséges ﾏegadﾐi. Előfordul, hog┞ a fog┞atékos 
szeﾏél┞ aktuális vag┞ króﾐikus  állapota szükségessé ezeket a közösségi ellátási forﾏákat. 
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Α.ヲ.ヱ. táHlázat - Fog┞atékkal élő szeﾏél┞ek péﾐzHeli és terﾏészetHeﾐi ellátása, ked┗ezﾏéﾐ┞ek  
 

A lehetséges kedvezﾏéﾐ┞ek igéﾐ┞lése és reﾐdszeres haszﾐálata ﾐeﾏ feltétleﾐül az öﾐkorﾏáﾐ┞zat 

Hevoﾐásával törtéﾐik. Íg┞ az adatg┞űjtés korlátozott.  Neﾏ ﾐ┞ilváﾐtartott, hog┞ háﾐ┞aﾐ élﾐek a 
töﾏegközlekedésHeﾐ elérhető kedvezﾏéﾐ┞ekkel, az adókedvezﾏéﾐﾐ┞el. Vaﾐﾐak ol┞aﾐ terﾏészetHeﾐi 
ellátások, ﾏel┞ek ﾐeﾏ a fog┞atékossághoz, haﾐeﾏ az alaIsoﾐ┞ jövedeleﾏhez kötöttek.  
 

 

ヱΓΓン. évi III. tv. ふSzt.ぶ alapjáﾐ 

 

 

PéﾐzHeli ellátás Fog┞atékos szeﾏél┞ek 
száﾏa 

Időskorúak járadéka  

Aktí┗ korúak ellátása  

Reﾐdszeres szoIiális segél┞  

Lakásfeﾐﾐtartási táﾏogatás  

Ápolási díj  

Teﾏetési segél┞  

Átﾏeﾐeti segél┞  

  

TerﾏészetHeﾐi ellátás:  

Egészségüg┞i szolgáltatásra ┗aló jogosultság 

Itt azokra a fog┞atékos szeﾏél┞ekre kérdezüﾐk, akik az öﾐkorﾏáﾐ┞zat 
ja┗aslatára, rászorultsági alapoﾐ kapﾐak TAJ kárt┞át az OEP-től.  

  

Közg┞óg┞ellátás. 
Ez a fog┞atékos szeﾏél┞ekﾐek alaﾐ┞i jogoﾐ jár, ﾐeﾏ fog┞atékos szeﾏél┞ek 
rászorultsági alapoﾐ ┗ehetik igéﾐ┞He. Mi┗el a településeﾐ élő  fog┞atékos 
szeﾏél┞ek száﾏáﾐak ﾏegállapítása ﾐehéz, ez az adat is foﾐtos ﾏutató lehet.   

 

Adósságkezelési szolgáltatás  

Eﾐergia felhaszﾐálási táﾏogatás  

  

 

Más jogszaHál┞ok alapjáﾐ ﾐ┞újtott ellátások 

 

 

  

Fog┞atékossági táﾏogatás  

Rokkaﾐtsági járadék  

Szeﾏél┞gépkoIsi átalakítási táﾏogatás  

Közlekedési ked┗ezﾏéﾐ┞ 

Szeﾏél┞gépkoIsi szerzési ked┗ezﾏéﾐ┞ 

 

Parkolási igazol┗áﾐ┞  

Forrás: hel┞i adatg┞űjtés 

 

A hel┞i öﾐkorﾏáﾐ┞zatok ﾐeﾏ tartják ﾐ┞ilváﾐ, hog┞ a péﾐzHeli illetve a terﾏészetHeﾐi ellátásHaﾐ 
részesülők fog┞atékos eﾏHerek-e, ﾏert itt a szoIiális rászorultság az elsődleges. Eg┞es ellátásokﾐál 
kérﾐek orvosi igazolást az igéﾐ┞lőtől, de itt az ápolási és goﾐdozási szükséglet ﾏértéke a foﾐtos, ﾐeﾏ 
pedig a diagﾐózis vag┞ a fog┞atékosság. A ﾏás jogszaHál┞ alapjáﾐ ﾐ┞újtott ellátásokﾐál a MÁK a 
fol┞ósító, ezért az adat tőlük szerezhető He. 
Javaslat: Reprezeﾐtatív kérdőíves felﾏérés az ériﾐtettek köréHeﾐ, hog┞ ﾏil┞eﾐ ellátásokat  veszﾐek 
igéﾐ┞He. Érdekes lehet az a kérdés is, hog┞ isﾏerik-e eg┞általáﾐ a lehetőségeiket. 
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Α.ン.ヱ. táHlázat – Akadál┞ﾏeﾐtesítés ヱ. 
 

Közhaszﾐúak azok az épületek, ﾏel┞ek haszﾐálata seﾐki száﾏára seﾏ korlátozott. EHHe a körHe 
tartoznak az oktatás Hárﾏel┞ sziﾐtjét Hefogadó épületek vag┞ épületrészek, az egészség-, szoIiális, 
kulturális, ﾏűvelődés, sport Iélú építﾏéﾐ┞ek.  Il┞eﾐek és tevékeﾐ┞ségük súl┞a ﾏiatt kieﾏelteﾐ 
foﾐtosak az öﾐkorﾏáﾐ┞zati, a hatósági, a közigazgatási, az igazságszolgáltatói Iélokra feﾐﾐtartott 
épületek vag┞ épületrészek.  A ﾏozgásukHaﾐ akadál┞ozottak, az idősek, ﾐők- és g┞erﾏekek a fizikai 
akadál┞ﾏeﾐtességet igéﾐ┞lik, a töHHi fog┞atékos Isoport száﾏára az iﾐfokoﾏﾏuﾐikáIiós 
akadál┞ﾏeﾐtesség a jogos igéﾐ┞. Il┞eﾐek a koﾐtrasztos szíﾐekkel készült táHlák, tapiﾐtható 
iﾐforﾏáIiók, hallható segítség, jelﾐ┞elvi segítség, a Helső körﾐ┞ezetHeﾐ való tájékozódást elősegítő  
piktogramok, feliratok.  

 

Aktuális jogszaHál┞ok: 
ヱΓΓΑ. évi LXXVIII. törvéﾐ┞ az épített körﾐ┞ezet alakításáról és védelﾏéről 
ヲヰヰΓ. évi CXXV. törvéﾐ┞ a ﾏag┞ar jelﾐ┞elvről és a ﾏag┞ar jelﾐ┞elv haszﾐálatáról 
ヶヲ/ヲヰヱヱ. ふXI. ヱヰ.ぶ NEFMI reﾐdelet a jelﾐ┞elvi tolﾏáIsszolgálatok ﾏűködéséﾐek és a jelﾐ┞elvi 
tolﾏáIsszolgáltatás igéﾐ┞Hevételéﾐek feltételeiről  igéﾐ┞léséﾐek, döﾐtési reﾐdszeréﾐek, 
fol┞ósításáﾐak, elszáﾏolásáﾐak és elleﾐőrzéséﾐek részletes szaHál┞airól 

 

 

 

 

Igen/nem 

Lift 
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┗ezető 
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Mozgás-
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részére 
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pa 
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tájékoz
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k 
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ó 
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i 
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ség 

Eg┞éH 

 

oktatás
i 

iﾐtézﾏ
éﾐ┞ek 

alapfok          

középfok          

felsőfok          

 

Egész-

ségüg┞
i 

iﾐtézﾏ
éﾐ┞ek 

fek┗őHeteg 
ellátás  

         

járó Heteg 
szakellátás 

         

alapellátás          

kulturális, ﾏű┗elődési 
iﾐtézﾏéﾐ┞ek 

         

öﾐkorﾏáﾐ┞zati, 

közigazgatási 
iﾐtézﾏéﾐ┞ 

         

igazságszolgáltatási, 
reﾐdőrség, üg┞észség 

         

szoIiális ellátást ﾐ┞újtó 
iﾐtézﾏéﾐ┞ek 

         



 

 116 
 

Forrás: hel┞i adatg┞űjtés, szeﾏél┞es tapasztalat, fog┞atékos üg┞i refereﾐs iﾐforﾏáIiói, fog┞atékosok 
civil szervezetei 

 

Kérjük, adja ﾏeg, hog┞ a fizikai és iﾐfokoﾏﾏuﾐikáIiós akadál┞ﾏeﾐtesítő eszközök közül ﾏel┞ek állﾐak 
reﾐdelkezésre ふIgeﾐ/ﾐeﾏ válasszalぶ. 
 

Α.ン.ヲ. táHlázat – Akadál┞ﾏeﾐtesítés a foglalkozatókﾐál 
 

 

Igen/nem 

Lift 

Vak-

┗ezető 
sá┗ 

Mozgás-

korláto-

zottak 

részére 

ﾏosdó 

Ráﾏ-

pa 

Hangos 

tájékoz
-tatás 

Induk

-Iiós 
huro

k 

Tapin

t-

ható 
infor-

ﾏáIi
ó 

Jel-

nyelv

i 

segít-
ség 

Eg┞éH 

A foglalkoztató ﾐe┗e és 
a foglalkoztatás jellege: 
 

 

         

Forrás: hel┞i adatg┞űjtés, a ┗izsgált területeﾐ foglalkoztatást ┗égző ┗állalkozásokﾐál.  
 

A ﾏuﾐkahel┞ek akadál┞ﾏeﾐtesítettségéről alig lehetséges az adatg┞űjtés, ﾏivel a töHHsége 
vállalkozás forﾏáHaﾐ ﾏűködik.  
Kérjük, adja ﾏeg, hog┞ a fizikai és iﾐfokoﾏﾏuﾐikáIiós akadál┞ﾏeﾐtesítő eszközök közül ﾏel┞ek állﾐak 
reﾐdelkezésre ふIgeﾐ/ﾐeﾏ-es válasszalぶ. Foglalkoztatóﾐkéﾐt külöﾐ sorokat szükséges ﾐ┞itﾐi. 
 

Α.ン.ン. táHlázat - Fizikai és iﾐfokoﾏﾏuﾐikáIiós  akadál┞ﾏeﾐtesítettség a közlekedésHeﾐ 

 

 

Igen/nem 

Lift 

Vak-

┗ezető 
sá┗ 

Mozgás-

korláto-

zottak 

részére 
ﾏosdó 

Ráﾏ-

pa 

Hangos 

tájékoz
-tatás 

Induk

-Iiós 
huro

k 

Tapin

t-

ható 
infor-

ﾏáIi
ó 

Jel-

nyelv

i 

segít-
ség 

Eg┞éH 

Közterület ふutIa/járda, 
park, térぶ 

         

Hel┞i és tá┗olsági 
töﾏegközlekedés 

         

Buszpál┞aud┗ar, 
Husz┗árók 

         

Vasútálloﾏás          

Forrás: hel┞i adatg┞űjtés, a ┗izsgált területeﾐ az öﾐkorﾏáﾐ┞zat szoIiális üg┞ekkel foglalkozó 
ﾏuﾐkatársától és az érdek┗édelﾏi szer┗ezetek ┗ezetőitől.  
 

 

Α.ン.ヴ. táHlázat - Fog┞atékos szeﾏél┞ek reﾐdelkezésére álló hel┞i szolgáltatások    
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 Az adott é┗Heﾐ a szolgáltatást igéﾐ┞lő fog┞atékos 
szeﾏél┞ek száﾏa 

 2010 2011 2012 

ápolást, goﾐdozást ﾐ┞újtó iﾐtézﾏéﾐ┞    

rehaHilitáIiós iﾐtézﾏéﾐ┞    

lakóotthoﾐ    

táﾏogatott lakhatás*    

átﾏeﾐeti ellátást ﾐ┞újtó fog┞atékosok 
goﾐdozóháza 

   

Forrás: hel┞i adatg┞űjtés 

 

A hel┞i adatg┞űjtést ﾐehezíti a lehetséges feﾐﾐtartók sokfélesége. A felsorolt iﾐtézﾏéﾐ┞eket eg┞házi 
és Iivil szervezetek is alapíthatják és ﾏűködtethetik.  Külöﾐöseﾐ foﾐtos arról ﾏegg┞őződﾐi, hog┞ 
ﾏil┞eﾐ tervezési, ﾏegvalósítási szakaszHaﾐ vaﾐ a táﾏogatott lakhatás ﾏegvalósítási prograﾏja. 
Tulajdoﾐképpeﾐ eﾐﾐek fejlettsége az eg┞ik legerőseHH ﾏutatója a fog┞atékosokról való  
goﾐdoskodásﾐak.  
A szoIiális alapszolgáltatások segítséget jeleﾐteﾐek a fog┞atékos szeﾏél┞ekﾐek aHHaﾐ, hog┞ saját 
otthoﾐukHaﾐ, lakókörﾐ┞ezetükHeﾐ öﾐálló életvitelt tudjaﾐak feﾐﾐtartaﾐi. Külöﾐös jeleﾐtősége vaﾐ a 
hel┞i tájékoztatásﾐak, a ﾏiﾐdeﾐki száﾏára azoﾐos esél┞ű hozzáférés Hiztosításáﾐak. Célszerű eﾐﾐek 
forﾏáiról és reﾐdszerességéről iﾐforﾏáIiókat g┞űjteﾐi.  
Szakellátás akkor válik szükségessé, ha a fog┞atékos szeﾏél┞ öﾐálló életvitelét saját otthoﾐáHaﾐ az 
alapszolgáltatások ﾏár ﾐeﾏ tudják Hiztosítaﾐi. EzekHeﾐ az ellátási forﾏákHaﾐ is külöﾐ goﾐdot kell 
fordítaﾐi az öﾐreﾐdelkezés és öﾐállóság érvéﾐ┞esülésére. Il┞eﾐek az iﾐtézﾏéﾐ┞ ﾐapireﾐdjéﾐek 
szigorúsága, a kapIsolatok ápolásáﾐak lehetősége és ﾏódja iﾐtézﾏéﾐ┞eﾐ kivüli szeﾏél┞ekkel, 
iﾐtézﾏéﾐ┞eﾐ Helüli párkapIsolatok alakulása.  
*A táﾏogatott lakhatást ヱヲヵΑ/ヲヰヱヱ. ふVII. ヲヱ.ぶ Korﾏ. határozatot teszi lehetővé, ヲヰヱヲ. jaﾐuár ヱ-

sejétől kezdődőeﾐ. Az eddigi Heﾐtlakásos iﾐtézﾏéﾐ┞eket felváltó öﾐálló lakóotthoﾐHa való kitagolás, 
lehetővé teszi a lakhatás és a ﾐapközHeﾐi tevékeﾐ┞ségek ふpl. oktatás, goﾐdozás, szaHadidős 
tevékeﾐ┞ségek, társas kapIsolatokぶ szétválását. A koráHHi koﾏple┝ ellátás a jövőHeﾐ két öﾐálló 
szolgáltatásHaﾐ valósul ﾏeg, a lakhatást és az öﾐálló életvitelt segítő szolgáltatásra.  
Aktuális jogszaHál┞:  
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 
ンヲヱ/ヲヰヰΓ. ふXII. ヲΓ.ぶ Korﾏ. reﾐdelet a szoIiális szolgáltatók és iﾐtézﾏéﾐ┞ek ﾏűködéséﾐek 
engedél┞ezéséről és elleﾐőrzéséről 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 
125Α/ヲヰヱヱ. ふVII. ヲヱ.ぶ Korﾏ. határozat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900009.SCM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM
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